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أبا الخيل: تهافت 
جماهيري على »إصدارات 

اإلعالم الديني« 
 ليلى الشافعي

الديني  ادارة االعالم  اعلنت 
في وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية عن مش���اركتها في 
مؤمتر »الوط���ن واملواطنة في 
ميزان الش���ريعة االس���المية« 
برعاي���ة وحضور نائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجل���س 
القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 

املستشار راشد احلماد.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
ملدير ادارة االعالم الديني بالوزارة 
صالح اب���ا اخليل حيث اوضح 
ان املؤمتر يأتي استشعارا من 
ان  الذي ينبغي  الوزارة للدور 
تقوم به حيال املواطنني، السيما 
في بث روح التفاؤل في نفوس 
املواطنني والدعوة الى التمسك 
باملواطن���ة الصاحلة من خالل 
احلث على الوحدة الوطنية وحب 
الوطن، خصوصا في ظل التراجع 
الذي تش���هده هذه املفاهيم في 
الوقت الراهن، االمر الذي ترتب 
عليه ظهور افكار وآراء ال تتفق 
وصحيح الدين نتج عنها نوع 
من ضعف ارتباط املواطن بغيره 
وشعور كل منهما بواجبه نحو 

اآلخر.
وعن مشاركة االعالم الديني، 
اكد ابا اخليل انها ليست االولى 
من نوعه���ا امنا تأت���ي ضمن 
مش���اركات عديدة ساهمت بها 
االدارة مع مؤسسات مجتمعية 
كثي���رة منطلقة ف���ي ذلك من 
حرصه���ا على القي���ام بدورها 
واملشاركة في القضايا التي تهم 
املجتمع الكويتي بصفة خاصة 
العربي واالس���المي  واملجتمع 
بصفة عامة، واش���ار ابا اخليل 
الى ان اصدارات االعالم شهدت 
اقباال كبيرا ووزعت مجانا على 

اجلماهير.

برعاية ناصر المحمد وحضور أردوغانأمانة العمل الخيري  بـ »اإلصالح« تدعو أيتامها لالستسقاء

»إحياء التراث« تنظم »فقه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر«
تقي����م جمعية احي����اء التراث 
االس����المي وبالتعاون مع وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية ملتقى 
»فقه األم����ر باملعروف والنهي عن 
املنكر« غ����دا األربعاء 2010/12/29، 
ويشارك في امللتقى شيوخ وعلماء من 
الكويت واململكة العربية السعودية، 
حيث سيتضمن النشاط محاضرة 
بعد صالة املغرب مباشرة بعنوان 
»أركان األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر ومراتب الناس فيه« يلقيها 
الداعية د.عادل املطيرات، ومحاضرة 
بعنوان »املصالح واملفاسد املترتبة 
على األم����ر باملعروف والنهي عن 
املنكر واالحكام املترتبة على ذلك« 

للداعية د.محمد احلمود النجدي.
وبعد صالة العش����اء س����يتم 
تنظيم محاضرتني: األولى بعنوان: 
»مسائل هامة في فقه األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر« يلقيها الداعية 
د.عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر 
)اململك����ة العربية الس����عودية(، 

باالضافة ملش����اركة هاتفية ملفتي 
اململكة العربية السعودية سماحة 

الداعية عبدالعزيز آل الشيخ.
وس����تقام احملاضرات مبسجد 
العجيري )املعهد الديني س����ابقا( 
الكائن في قرطبة � ق2 � مقابل شارع 

دمشق.
وقد وزعت جلنة الدعوة واالرشاد 
في منطقة قرطبة التابعة جلمعية 
احياء التراث االسالمي، وهي اجلهة 
املشرفة على تنظيم النشاط وزعت 
جملة من اإلصدارات املتميزة ضمن 
حملتها تنطلق مع انطالق انشطة 
امللتقى، حيث قامت بتوزيع رسالة 
»املعلوم من عالقة احلاكم واحملكوم« 
للداعية عبدالعزيز بن عبداهلل بن 

باز – رحمه اهلل.
كما قامت اللجنة كذلك بتوزيع 
كتاب »فقه األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ودفع الشبهات الواردة 
عليه«، ومم����ا تضمنه الكتاب في 
املبحث األول ب����ني املؤلف حقيقة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
عند أهل اللغة وفي الشرع، وخلص 
الى ان األم����ر باملعروف هو: األمر 
بكل ما فرضه الشارع، او ندب اليه، 
والنهي عن املنكر هو: النهي عن كل 
محظور والوقوع فيه في الشرع، 
وفي املبحث الثاني يستدل املؤلف 
على وجوب األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ويوضح انه من النصيحة 
التي هي من الدين، ووجوبه ثابت في 
الكتاب والسنة، ومن اعظم واجبات 
الشريعة املطهرة، أصل عظيم من 
اصولها، وركن مشيد من اركانها، 
وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها.
فقد ثبت بالتجربة واملشاهدة ان 

املرض اذا اهمل، ولم يعالج استشرى 
في اجلسم وعسر عالجه بعد متكنه 
من اجلسم واستشرائه فيه، وكذلك 

املنكر اذا ترك فلم يغير.
وفي املبحث الثالث يصف املؤلف 
القائم باألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر ويبني صفاته، فهو اما ان يكون 
متطوعا يندب نفسه لألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وال يطلب على 
عمله جزاء وال شكورا اال من اهلل، 
واما منصوبا قد نصبه االمام، أو 
نائبه للنظر في احوال الرعية، وهو 
ما يطلق عليه »والي احلسبة« أو 
»احملتسب« وهو موظف مختص 
من قبل الدولة يقوم مبهمة االشراف 
عن نشاط االفراد في مجال الدين 
واالخالق واالقتصاد، حتقيقا للعدل 
والفضيلة، وفقا للمبادئ املقررة في 
الشريعة واالعراف املألوفة في كل 

بيئة وزمن.
وفي املبحث الرابع يحدد املؤلف 
اختصاصات والي احلسبة في األمر 
بكل معروف ظهر تركه، والنهي عن 

كل منكر ظهر فعله، سواء كان ذلك 
فيما يتعلق بحقوق اهلل تعالى، أم 
بحقوق العباد، ام باحلقوق املشتركة 

بينهما.
وفي املبحث اخلامس: يوضح 
املؤلف ش���روط األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنكر من االس���الم 
والق���درة، فالعاجز ع���ن تغيير 
املنكر بيده او لسانه انكره بقلبه، 
وان يكون عاملا باحكام الشريعة 
عامة، وان يكون عاملا فيما يأمر 
أو ينهى عن���ه، عفيفا عن اموال 
الناس متورعا عن قبول الهدية، 
مأذونا له من اإلمام، أو نائبه ان 

كان محتسبا.
وفي املبحث الس����ادس: يضع 
املؤلف آداب من يباشر األمر والنهي 
والتي منها الرفق واللني، فمن شيمة 
احملتسب الرفق ولني القول والشفقة 
وسهولة االخالق عند أمره للناس 
ونهيه، وذلك ليكون قوله ابلغ في 

استمالة القلوب.
كذل����ك الصب����ر، اي ان يكون 

احملتسب صبورا على ما اصابه، 
موطنا نفس����ه على لقاء املكروه، 

ومحتسبا ذلك عند اهلل.
الق����دوة الصاحلة: فس����يكون 
احملتسب عامال مبا يأمر به ابتغاء 
وجه اهلل بقول����ه وفعله، وطلب 

مرضاته واعزاز دينه.
وفي املبحث السابع: يحكم املؤلف 
كتاباته حني يضع الضوابط اخلاصة 
باألمر باملعروف والنهي التي يجب 
مراعاتها، وال يجوز جتاهلها، ومن 
تلك ان يكون اآلمر والناهي ذا علم 
صحيح، وفهم سليم، ورأي سديد 
بعد التثبت بعيدا عن الظن القاصر 

واالتهام القاسي والهوى الباطل.
وان يراعي مبدأ اليسر، ويبتعد 
عن التشدد والغلو، ويلزم جانب 
االعتدال والوسطية، فاملطلوب ان 
يكون احملتس����ب معتدال في امره 
ونهيه م����ن غير افراط وال تفريط 

وأال ينكر إال ما علم انه منكر.
فاحملتسب امنا يحتسب على 
تغيير كل منكر موجود في احلال 
والظاهر بغير جتسس معلوم كونه 

منكرا بغير خالف فيه.
كذلك ان يكون املنكر عمال سلبيا 
كترك املعروف الواجب، او اتيان 
املنكر، وان يكون موجودا لم ينته 
بع����د، وان يكون ظاهرا باديا دون 
جتسس، وان يكون منكا مجمعا 

عليه بغير خالف.
وفي املبح����ث الثامن: يوضح 
املؤلف حاجة املجتمع املاسة الى 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
فبه حتيى الفضيلة ومتوت الرذيلة 
ويقوم الصالح وينهدم الفس����اد 

ويسود األمن ويعم الرخاء.

الكوي���ت مؤمتر  حتتض���ن 
العالقات العربية � التركية الذي 
ينظمه منتدى املفكرين املسلمني 
بالتعاون مع جائزة الشهيد فهد 
األحمد الدولية للعمل اخليري، 
وذلك في 11 يناير املقبل بحضور 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان.
وقال منسق عام املؤمتر محمد 
اليوم إن  ل� »كون���ا«  الديحاني 
املؤمتر ال���ذي يقام حتت رعاية 
كرمية من سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
يهدف الى اإلسهام بشكل مباشر 
في إبراز العوامل املشتركة بني 
اجلانبني الترك���ي والعربي في 
النواحي االقتصادية والثقافية 

والسياسية والتاريخية.
ان  الديحان���ي  وأض���اف 
شخصيات اقتصادية وأكادميية 
وثقافية ستش���ارك في املؤمتر 
الذي يأتي انسجاما مع التحوالت 
االيجابية التي تشهدها املنطقة في 

ضوء احلضور التركي الالفت في 
الساحة العربية واالسالمية.

وأوض���ح ان املؤمت���ر الذي 
تستمر أعماله يومني يهدف ايضا 
الى تسليط الضوء واالستفادة من 
التجربة التركية وتعزيز العالقات 
بينها وبني الدول العربية، السيما 
دول اخلليج العربي، وذلك باعتبار 
تركيا جزءا من العالم االسالمي 

وجسرا للتواصل بني احلضارة 
االسالمية واحلضارة الغربية.

وأشار الى ان املؤمتر سيناقش 
العديد من احمل���اور التي تدور 
العالق���ات والروابط  في فضاء 
العربية � التركية وفي جوانبها 
املختلفة السياسية واالقتصادية 
والثقافية والعلمية مبا ينعكس 
ايجابا على الشعوب العربية من 

التركي من جهة  جهة والشعب 
أخرى.

وأض���اف ان املؤمتر يس���هم 
بشكل مباشر في إبراز العوامل 
املشتركة بني العرب واألتراك في 
النواحي االقتصادية والثقافية 
والسياسية والتاريخية وغيرها 
مبا يحقق جتاوز التحديات التي 
تواجه التكامل العربي التركي.

وبنينّ ان املؤمتر يسعى أيضا 
الفكرية نحو  اآلراء  الى تقريب 
القضايا املصيرية وإيجاد أرضية 
مشتركة للحوار وتبادل الرأي بني 
قادة الفكر ورواد الثقافة والتعرف 
على معوقات التكامل االقتصادي 
والعمل عل���ى جتاوزها وتنمية 
دور مؤسسات املجتمع املدني في 
توطيد العالقات العربية � التركية 

على املس���توى الشعبي وإبراز 
االمور املشتركة بني اجلانبني.

وذكر الديحاني ان للمؤسسات 
االقتصادية الدور األكبر في نهضة 
مجتمعاتها فهي احملرك الرئيسي 
لتلك النهضة واحملفز األساسي 
له���ذا التقدم في عالم تنافس���ي 
يسعى الى التكتل داعيا اجلهات 
املعنية املختلفة الى املس���اهمة 
في هذا املؤمتر لوضع األس���س 
املتينة في صرح التعاون املشترك 
من أجل نهضة شعوبها وتنمية 

مجتمعاتهما.
وأش���ار الى انه ستقام على 
هامش املؤمتر حلقات نقاش���ية 
تتناول جمل���ة من املوضوعات 
التي تخدم العالقات وتعززها بني 

الشعبني العربي والتركي.

دعت األمانة العامة للعم����ل اخليري في جمعية 
اإلصالح االجتماعي عموم األيتام التي تتكفل اجلمعية 
برعايتهم من خالل تبرعات احملسنني من أهل الكويت 
لصالة االستس����قاء، والدعاء للكويت بنزول الغيث 
واملطر، وذلك عمال بسنة املصطفى ژ وتيمنا بدعاء 
أولئك األيتام الذين يكفلهم احملسنون من أهل الكويت، 

وتوسال هلل تعالى بذلك العمل الصالح الذي وفقهم 
اهلل تعالى إليه وهو كفالة اليتيم، وكما ورد في حديث 
الثالثة الذين دخلوا مغارة في جبل للمبيت فسقطت 
صخرة وس����دته عليهم، فدعا كل منهم اهلل جل وعال 
متوسال بأرجى عمل صالح له فكشف اهلل تعالى كربتهم 

وانزاحت الصخرة عنهم وخرجوا ميشون.

محمد الديحانيرجب طيب أردوغان

جانب من الكتب المشاركة

الكويت تحتضن مؤتمر العالقات العربية ـ التركية 11 يناير المقبل


