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فتاوى االنتخابات

٭ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يكرم الشيخ عبدالرحمن 
السميط والعم يوسف احلجي، وذلك جلهودهما اخليرية.

٭ مت فتح جسر باب املغاربة في املسجد األقصى وذلك بعد ضغوط 
وتهديد من الفصائل.

٭ إسالم أكثر من 71 شخصا في الكويت في أول عشرة أيام من هذا 
الشهر.

٭ مجلس حقوق اإلنسان أفاد بأن عدد القتلى في سورية جتاوز الـ 5 
آالف شخص.

٭ أمير قطر يفتتح أكبر مسجد في قطر ويطلق عليه اسم األمام املجدد 
محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل.

٭ رئيس رابطة علماء فلسطني في الداخل يدعو للدفاع عن املساجد في 
فلسطني وذلك في ظل كثرة االنتهاكات من االحتالل.

٭ في الذكرى السنوية النطالق حركة حماس كتائب عزالدين القسام تعلن 
حصادها منذ االنطالقة: 1848 شهيدا وقتل 1365 صهيونيا وإصابة 6411 

آخرين.
٭ إنشاء أول مسجد في مدينة )سالونيك( اليونانية وهي ثانية كبرى املدن 

في اليونان وذلك بعد ازدياد عدد املسلمني فيها وقد بلغ عددهم أكثر من 
5 آالف مسلم.

ويختصون به ولذلك أضافهم إليهم، وقد جاء بصفة اخلبر 
للداللة على اتصاف املؤمنني بهذا الوصف وعدم انفكاكهم 
عنه كم�ا ال ينفك اإلميان عن الصالة والزكاة، وقد جاءت 
آية الشورى بني الصالة والزكاة في قوله )والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون(، وليس هذا من داللة االقتران التي يتحدث عنها 
األصوليون ويختلفون حوله�ا فيقويها احلنفية ويضعفها 
اجلمهور، ألننا لم نقل ان الشورى في مقام الصالة والزكاة 
ولكنها اقترنت بركنني عظيمني وفي س�ياق االستجابة 
الواجبة الدالة على وجوب افرادها، ولذلك من تأمل داللة 
االستجابة واقترانها بهذه الصفات الثالث علم ذلك، ومن 

تأمل توسط الشورى بني الصالة والزكاة أدرك اشتراكهما في الوجوب، ومن عرف مجيء اآلية بصيغة 
اخلبر فهم داللة ذلك على نفاذ هذا األمر وعدم انفصاله، وختام الدالالت سياق اآليات املكي الدال 
على الثبات على األمر في مكة، ومن هذا كله ندرك لزوم الشورى للمؤمنني لينتظم أمرهم وتستقيم 

دنياهم والسيما في ظل الضعف الذي يعاني منه املسلمون.

يظن كثير من الناس أن الشورى منعدمة عند املسلمني ويستدل على ذلك بشواهد سابقة نظرية 
وشواهد معاصرة عملية، ويظن كثير من الناس تقدم الدميوقراطية على الشورى وانحصار املنفعة 
في الدميوقراطية، ولم يتفطنوا ملا في الش�ورى اإلس�المية من حكم ومقاصد وتفاصيل سنسوق 

طرفا منها للداللة على باقيها:
أوال: حكم الشورى:

قال اهلل تعالى: )وأمرهم ش�ورى بينهم( وقال سبحانه: )وشاورهم في األمر(، وقال عز وجل )فإن 
أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما(.

وقد بينت اآلية األولى خبرا عن عباد اهلل املؤمنني أنهم يتشاورون في أمرهم الذي ينفعهم سواء 
كان عاما أو خاصا ماداموا قد اصطلحوا على التش�اور فيه ولذلك س�ماه اهلل أمرهم الذي يعنيهم 

كلمة العدد
د.شافي العجمي

أمني سر رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي

الفرق بني الشورى والدميوقراطية )1(

االنتخابية، والسؤال حول 
هذا املال هل هو حالل أم 

حرام؟
٭ يج����ب أن يكون هذا املرش����ح 
صاحلا في نفسه، مصليا، صادقا، 
ثقة، يصلح ملا ترشح له، ويبدو 
أن هذه املواصفات موجودة فيه ألن 
عملك أو خدمتك له ش����هادة، ألنك 
ستحث الناس على انتخابه ويرونك 
تسعى إلجناحه. وحينئذ ال بأس 
أن تأخذ مقابال مش����روطا أو غير 
مشروط. على أن يكون املبلغ في 
حدود املقبول عرفا ويكون مكافئا 

للعمل غير مبالغ فيه.
وينبغي التأكيد على رفض أي 
مبلغ يدفع لك لتسلمه إلى غيرك 
مقابال إلعطاء الصوت، فان إعطاء 
الصوت شهادة، ال يجوز أخذ املال 
عليها، كما أن الذمة غير قابلة للبيع 

والشراء، وهو خيانة أمانة.
ف����إذا خال العمل الذي تقوم به 
من هذه احملاذير فال شك في جوازه 

إن شاء اهلل.

الكرمية، فه����ي املوطن )وموطن 
اإلنسان أم له( ومن حقها عليكم: 
أن تنتقوا لها أفضل وأس����مى ما 
عندكم من رجال، ك����ي يواصلوا 
مسيرة اخلير واإلصالح، بتقوى 
وصالح، ويسعوا إلى التقدم والرقي 

في جميع األمور.
إن أثر الرجال عظيم في حياة 
األمم، فبهم بع����د اهلل تعز البالد 
الدين والنفس  وترتقي، ويحفظ 

والعرض واملال.
لذا كون����وا موفقني في اختيار 
بطانة صاحلة لقيادتكم، تعينها 
على اخلير والهدى والصالح، ألن 

صالح البطانة صالح للقيادة.
قال رسول اهلل ژ: »من ولي 
منكم عمال فأراد اهلل به خيرا، جعل 
له وزيرا صاحلا، إن نسي ذكره، 
وإن ذكر أعانه«. رواه النسائي عن 
عائشة رضي اهلل عنها.)صحيح 

اجلامع(.
وعن أبي سعيد اخلدري، وأبي 
هريرة رضي اهلل عنهما: أن رسول 
اهلل ژ قال: »ما بعث اهلل من نبي، 
وال استخلف من خليفة إال كانت 
له بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 
وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالشر 
وحتضه عليه. واملعصوم من عصم 

اهلل«. رواه البخاري واللفظ له.
وف����ق اهلل اجلميع مل����ا يحبه 
ويرضاه، وآخر دعوانا أن احلمد 

هلل رب العاملني.
واحلكمة وأن نكون عونا للحق 
وأن نصدق في تعامالتنا مع اهلل 
ومع الناس، والب����د من احلذر ملا 
يخططه األعداء ال شغال املنطقة 
بالصراعات والنزاعات حتى يظفروا 
مبا يريدون مذكرا بأن األمن أكبر 
نعمة وال تس����تقر احلياة إال به، 
البيت الذي  )فليعبدوا رب ه����ذا 
أطعمهم م����ن ج����وع وآمنهم من 

خوف(.

على املصالح. فالرأي أنه ال يجوز 
للمرأة الترشح. أما االنتخاب فانه 
جائز للمرأة ألنه من باب التزكية 
ملن تراه ممثال لها، أو من يوكل عنها 
في الدفاع عن احلقوق، واملطالبة 
بها والقيام نيابة عمن انتخبه مبا 
يفرضه الواجب، ويحق للمرأة أن 
توكل وتنيب م����ن تثق به للقيام 
بواج����ب الرقابة وس����ن القوانني 
واحملاس����بة وما إلى ذلك مما هو 
من عمل البرملانات فمن هذا الباب 
نقول يجوز للمرأة أن تنتخب على 
أن توضع الضوابط التي من شأنها 
أن متارس امل����رأة هذا احلق دون 
إخالل بأوامر وأخالقيات الش����رع 
احلنيف من حفظها عن االختالط 

واالمتهان، أو االستغالل.

أحد أقربائي رشح نفسه 
ملجلس األمة، وهو رجل 
متدين وعلى خلق ولقد 
حدد مبلغا من املال لي 

وملن سأستعني بهم حلملته 

من هو أرضى هلل منه، فقد خان اهلل 
ورسوله واملؤمنني«. رواه احلاكم من 
طريق حسني بن قيس عن عكرمة 

عنه، وقال: صحيح اإلسناد.
أخي الناخب، أختي الناخبة:

إن الصوت الذي س����تدلون به 
يوم االقتراع ش����هادة، فإن كانت 
للمستحقني برئت ذمتك واحلمد هلل، 
وإن كانت لغيرهم فهي شهادة زور، 
أسأل اهلل أن يحفظ اجلميع منها.

عن أبي بكرة ÿ قال: كنا عند 
رس����ول اهلل ژ فقال: »أال أنبئكم 
بأكبر الكبائر، ثالثا: اإلشراك باهلل، 
وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، 
أال وشهادة الزور، أال وقول الزور«. 
وكان متكئا فجلس. فمازال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري 

ومسلم والترمذي.
وعن أنس ÿ قال: ذكر رسول 
اهلل ژ الكبائر فقال: »الشرك باهلل، 
وعق����وق الوالدين، وقتل النفس، 
وقال: أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول 
الزور، أو قال: شهادة الزور«. رواه 

البخاري ومسلم.
إن خوف املسلم من ربه، وحبه 
لوطنه، يدعوه إلى احلرص على 
تولية األخيار األقوياء األمناء، أهل 

الدراية والكفاءة.
ولق����د تغنى الش����عراء بحب 

الوطن:
موطن اإلنسان أم فإذا

عقه اإلنسان يوما عق أمه
وقال آخر:

بالدي وإن جارت علي عزيزة
وأهلي وإن ضنوا علي كرام

وقال آخر:
وإذا عظم البالد بنوها

أنزلتهم منازل اإلجالل
توجت هامهم كما توجوها

بكرمي من الثناء وغال
أيها اإلخوة واألخوات:

الكويت عزي����زة على قلوبكم 

هذا احلديث إرشاد وتوجيه عام بأال 
تولى املرأة املناصب التي تكون لها 
فيها الوالية وهذا في الواليات العامة 
كقيادة الدولة أو املجالس املتضمنة 
للوالية، والبرملانات من هذا القبيل 
ألنها تتكلم باسم من متثلهم، وتدخل 
املعترك السياسي بكل ما حتمل هذه 
الكلمة من معنى وما يترتب عليها 
من التزامات وتكاليف وحقيقة ان 
تكوين املرأة وخلقتها ال يتناسبان 
مع هذا العمل السياسي وما يتطلبه 
من س����هر ومجادلة وظهور أمام 
الرجال واخت����الط بهم، ودعايات 
انتخابية وتعرض لإلحراج وأسفار 
خارج البالد وما إلى ذلك مما هو من 
طبيعة خوض هذه املجاالت وليس 
هذا انتقاص����ا لكرامتها ومنزلتها، 
بل هو حفظ لكرامتها من االمتهان 
وتفرغ لها ملا هو أجدى وأنفع لها 

ولبيتها وملجتمعها.
ولو قس����نا املصالح واملضار 
من إعطاء املرأة حق الترشح فإننا 
سنتوصل حتما إلى غلبة املضار 

على التبص����ر والتأمل في تولية 
الرجال املناصب، خاصة في آخر 
الزمان، حيث تقل االمانة في الناس. 
والناس فيه كابل املائة ال تكاد جتد 

فيها راحلة.
وعن حذيفة ÿ قال: »حدثنا 
رس����ول اهلل ژ أن األمانة نزلت 
في جذر قلوب الرج����ال، ثم نزل 
القرآن، فعلموا من القرآن، وعلموا 
من السّنة، ثم حدثنا عن رفع األمانة، 
فقال: ينام الرجل النومة، فتقبض 
األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل 
الوكت، ثم ينام نومة فتقبض األمانة 
من قلبه، فيظ����ل أثرها أثر املجل 
كجمر دحرجته على رجلك فنفط، 
فتراه منتبرا، وليس فيه شيء ثم 
أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال 
فيصبح الناس يتابعون ال يكاد أحد 
يؤدي األمانة، حتى يقال: إن في بني 
فالن رجال أمينا، حتى يقال للرجل: 
ما أظرفه ما أعقل����ه وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إميان«. 

رواه مسلم وغيره.
اجلذر: هو أصل الشيء. والوكت: 
هو األثر اليسير. املجل: هو تنفيط 

اليد من العمل وغيره.
 ÿ وعن عم����ران بن حصني
عن النبي ژ قال: »خيركم قرني، 
ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم، 
ثم يكون بعدهم قوم يش����هدون 
وال يستش����هدون، ويخونون وال 
يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، 
ويظهر فيهم السمن«. رواه البخاري 

ومسلم.
إن إعطاء الصوت ملن ال يستحق 
تضييع لألمانة التي أمرنا بحفظها، 
وخيانة هلل ولرسوله ژ واملسلمني، 
ونعيذ أنفس����نا جميعا باهلل من 

ذلك.
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
قال: ق����ال رس����ول اهلل ژ: »من 
استعمل رجال من عصابة، وفيهم 

ومتيزت بها عن الرجال.
لكن بالنسبة للمجالس النيابية 
نحن منيل إلى القول بعدم مناسبة 
العمل النيابي للمرأة، وعدم قدرتها 
على ش����غل هذا املنص����ب بكفاءة 
مساوية لكفاءة الرجل، فهذا عمل 
من باب الوالية وهو مما يختص 
به الرج����ال ملوافقت����ه لتكوينهم 
وطبيعتهم، ورغم املستوى الثقافي 
والعلمي لكثير من الصحابيات في 
عهد الرسول ژ والقرون التالية 
إال أنه لم يسجل التاريخ ان اسند 
للمرأة عمل من أعمال الواليات بأن 
تكون حاكمة أو مسؤولة عن والية 

من واليات الدولة اإلسالمية.
ولم يس����ند إليها عمل من هذا 
القبيل، وقد يكون ذلك استنادا ملا 
رواه البخاري في صحيحه وغيره 
من ال����رواة عن أبي بكر ÿ حني 
ق����ال: »لقد نفعني اهلل بكلمة أيام 
اجلمل، ملا بلغ النبي ژ أن فارس 
ملكوا ابنة كسرى، قال: »لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة« ويفهم من 

االمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف 
اضاعتها؟ قال: اذا وسد االمر الى 
غير اهله فانتظر الساعة« )رواه 

البخاري(.
 كما بني رسول اهلل ژ ان اميان 
العبد ال يكتمل وال يستقيم اال بأداء 
االمانة. ق����ال ژ: »ال اميان ملن ال 
امانة له، وال دين ملن ال عهد له«. 

اخرجه مسلم.
وكان رسول اهلل ژ ال يجامل 
احدا في تولية الواليات، الن املجاملة 
ف����ي تولية املناص����ب تكون على 
حساب الناس، وضياع حقوقهم، 

وتدهور امورهم واضطرابها.
 ع����ن ابي ذر ÿ قال: قلت: يا 
رس����ول اهلل اال تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبي. ثم قال: 
»يا ابا ذر انك ضعيف، وانها امانة، 
وانها يوم القيامة خزي وندامة، اال 
من اخذها بحقها وأدى الذي عليه 

فيها«. اخرجه مسلم.
فأب����و ذر ÿ صحابي جليل، 
قال النبي ژ في فضله ومناقبه: 
»ما اظل����ت اخلض����راء، وال اقلت 
الغبراء، من ذي لهجة، اصدق من 
ابي ذر رضي اهلل عنه« رواه احمد 
والترمذي )صحيح اجلامع( عن 

ابن عمرو.
فالرسول ژ لم يستعمله، الن 
التدين والطيبة شيء، وفن القيادة 
شيء آخر، وقد يجتمعان في املرء 

وقد ال يجتمعان.
كما بني النبي ژ ان من عالمات 
النفاق تضييع االمانة، فعلى املسلم 
ان يحذر من التشبه باملنافقني. قال 
ژ: »آية املناف����ق ثالث: اذا حدث 
كذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن 
خان«. اخرجه البخاري ومسلم عن 

.ÿ ابي هريرة
وزاد مسلم في رواية له: »وان 

صلى وصام وزعم انه مسلم«.
وقد حثنا الصادق املصدوق ژ 

ألن هذا موقف شهادة، فينبغي أن 
يشهد مبا يعلم، مثله مثل القاضي 
حينما يطلب من الشاهد أن يقول 
شهادته في اثنني أمامه، ال يجوز 
له أن يكتم الشهادة عن الثاني ما 
دام أهال لتزكيته أو عدم تزكيته. 
أما االمتناع أو التوقف دون مبرر 
مقبول فانه ال يجوز. خصوصا إذا 
كان حجب صوته سيترتب عليه أن 

يفوز من هو غير أهل للمنصب.

يكثر السؤال حول حكم 
الشرع اإلسالمي في ترشح 

املرأة للمجالس النيابية. 
هل يجوز للمرأة أن ترشح 

نفسها إذا كانت كفاءة 
وقادرة على أن تتولى هذه 

املهمة؟
٭ مما ال شك فيه أن للمرأة دورها 
الهام في املجتمع، وال شك أن كثيرا 
من النساء أثبنت كفاءة وحسن إدارة 
ملا يوكل إليهن من أعمال، بل إن املرأة 
أثبتت جدارتها في بعض األعمال 

اذا انت حملت اخلؤون امانة
فانك قد اسندتها شر مسند

 وقال تعالى: )يأيها الذين آمنوا 
ال تخونوا اهلل والرسول وتخونوا 
اماناتك����م وأنتم تعلمون واعلموا 
امنا اموالك����م وأوالدكم فتنة وأن 
اهلل عنده اجر عظي����م( »االنفال: 

.»28 ،27
ولقد اثنى اهلل تعالى على من 
حفظ االمانة، وكتب له الفالح في 
الدني����ا واآلخرة، فقال س����بحانه: 
)قد افل����ح املؤمنون الذين هم في 
صالتهم خاشعون( »املؤمنون: 1، 
2« الى قوله: )والذين هم الماناتهم 
وعهده����م راعون( »املؤمنون: 8«، 
وقال سبحانه: )فليؤد الذي اؤمتن 
امانت����ه وليتق اهلل ربه( »البقرة: 
283«. ف����أداء االمانة واجب، وهو 

من تقوى اهلل عز وجل.
ومما ثبت في س����نة املصطفى 
ژ ف����ي احلث عل����ى اداء االمانة 
والترغيب في ذلك، والترهيب من 

نقضها كثير جدا.
٭ عن ابي هري����رة ÿ قال: قال 
رسول اهلل ژ: »أد االمانة الى من 
ائتمنك، وال تخن من خانك« اخرجه 

ابوداود وغيره.
فأداء االمانة من واجبات الدين، 

واخليانة من احملرمات.
بني النبي ژ ان اسناد االمور 
الى غير االكفاء في ادارة ش����ؤون 
البالد والعباد، ضياع لالمانة التي 

امرنا اهلل تعالى بحفظها.
٭ عن ابي هريرة ÿ قال: بينما 
النبي ژ في مجلس يحدث القوم 
جاء اعرابي، فقال: متى الس����اعة؟ 
فمضى النبي ژ يحدث، فقال بعض 
القوم: س����مع ما قال فكره ما قال، 
وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى 
اذا قضى النب����ي ژ حديثه، قال: 
»أين السائل عن الساعة؟«، قال: ها 
انا يا رسول اهلل، قال اذا ضيعت 

أمينا، وسيترتب على ذلك ضياع 
احلقوق. فإنه حينئذ ينبغي، أن 
يتق����دم ويزكي نفس����ه، ويتحمل 
املس����ؤولية ال لتحقيق مقاصد له 
بقدر ما هي مقاصد حلفظ احلقوق، 
وأداء األمانات، ومن هذا قول يوسف 
عليه السالم لعزيز مصر: )اجعلني 
على خزائن األرض إني حفيظ عليم( 

)يوسف: 55(.

هل يجوز للناخب أن يدلي 
بصوته فيختار واحدا من 

املرشحني، وميتنع عن 
ترشيح غيره أو ما يسمى 
بحرق الصوت الثاني، فهل 

هذا العمل جائز؟
٭ إذا كان املطلوب من املرشح أن 
يختار اثنني من أفضل من يعتقد 
لتولي منصب النيابة، فواجبه ان 
يدلي بصوته وتزكيته الثنني مادام 
الصوت الثان����ي من حقه ويوجد 
من هو كف����ؤ إلعطائه صوته فال 
يجوز أن يحجب الصوت الثاني، 

الدس����تور املراقبة واحملاس����بة، 
والتشريع البد ان يكون في حدود 

الشريعة.
وقد اخبرنا اهلل في كتابه العزيز 
عن عزيز مصر عندما علم ان بالده 
ستتعرض الزمة اقتصادية عنيفة، 
ورأى ان يوسف گ املنقذ للبالد 
من الضياع، بادر الى توليته وزارة 
االقتصاد، قال اهلل تعالى: )وقال 
امللك ائتوني به استخلصه لنفسي 
فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكني 
امني قال اجعلني على خزائن االرض 
اني حفيظ عليم( »يوس����ف: 54، 

.»55
فيوس����ف عليه السالم عندما 
عرض عليه العزيز الوالية، اختار 
ما يناسبه وما يستطيع ان يقوم 
به على الوجه املطلوب، لذلك قال: 
)اني حفيظ عليم(، اي: عندي من 
العلم واالمانة ما ميكنني من القيام 
مبهمتي في ادارة ش����ؤون البالد 

اقتصاديا.
االساس الثاني: االمانة: وهي ان 
يكون النائب امينا عفيفا، معروفا 
بني الناس بأمانته، او يش����هد له 
الثقات بذلك. واليكم ما تيسر من 
نصوص كتاب ربكم وسنة نبيكم، 

والذكرى تنفع املؤمنني:
قال تعالى: )ان اهلل يأمركم ان 
تؤدوا االمانات الى اهلها واذا حكمتم 
بني الن����اس ان حتكموا بالعدل ان 
اهلل نعم����ا يعظكم به ان اهلل كان 

سميعا بصيرا(.
فاالدالء باالصوات من االمانة، 
التي حملته����ا، وربك الذي خلقك 
فس����واك فعدلك، يأمرك باعطائها 
من يس����تحقها، فارع االمانة بارك 

اهلل فيك.
أرعى االمانة ال اخون امانتي

ان اخلؤون على الطريق االنكب
فواجب علين����ا ان نختار من 

يصلح لهذه املهمة العظيمة: 

هل يجوز للشخص أن 
ميدح نفسه أمام الناس 
ويذكر أخالقا وأوصافا 

ليست فيه، وذلك لينتخبه 
الناس مثال؟

ال يجوز للش����خص أن ميدح 
نفسه، ولو كانت األوصاف واألخالق 
التي يذكرها فيه حقيقة، هذا هو 
احلكم العام وهو ما يش����ير إليه 
قوله تعالى: )فال تزكوا أنفس����كم 
ه����و أعلم مبن اتقى( )النجم: 32( 
وقوله عز وجل: )ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم بل اهلل يزكي من 
يشاء وال يظلمون فتيال( )النساء: 
49( والنبي ژ أكد على هذا املعنى 
فقال صلوات اهلل وسالمه عليه: 
»ال تزكوا أنفسكم، اهلل أعلم بأهل 
البر منكم« )مسلم 3/1668( ولكن 
يستثنى من عدم جواز مدح وتزكية 
املسلم نفسه إذا كان فيه من الصفات 
والق����درات ما ال يوجد عند غيره، 
وخاصة إذا علم أن من سيتحمل 
مس����ؤولية أمر ما ليس أهال، وال 

عما قريب ان شاء اهلل تعالى، 
سيتوجه الناخبون الى صناديق 
االقتراع للمشاركة في اختيار من 
ميثلهم في الس����لطة التشريعية 
ملجلس اثني عشر وألفني، وحول 
هذا االمر اذك����ر اخواني وأخواتي 

بالتالي:
أوال: علينا ان نشكر اهلل على ما 
نحن فيه من حرية، ومن مشاركة في 
اتخاذ قراراتنا السياسية، والتربوية، 
واالجتماعية، واالقتصادية، وغيرها، 
قال اهلل تعالى: )وأمرهم شورى 
بينهم( »الشورى: 38«، وقال تعالى: 
)وشاورهم في االمر( »آل عمران: 
159« وش����كر اهلل يك����ون بالقلب 
واللس����ان واالعمال، ق����ال تعالى: 
)لئن شكرمت الزيدنكم( »ابراهيم: 
7«، كما ينبغي شكر الدولة والثناء 
عليها التاحتها فرصة املش����اركة 
الشعبية في ادارة شؤون البالد، 
الدولة  فجزى اهلل املسؤولني في 
عنا خير اجلزاء، وأعانهم على اقامة 
حقوق اهلل في ارضه، واقامة حقوق 

عباده.
ثانيا: يجب علينا ان نهتدي بنور 
الوحيني في اختيار النواب، فديننا 
احلنيف ما من امر يقربنا الى اهلل 
سبحانه، ويسعدنا في الدارين، اال 
دلنا عليه، وما من امر يبعدنا عن 
ربنا ويضرن����ا، ويعرضنا للبوار 
والشقاء واخلس����ران، اال وحذرنا 
منه، قال تعالى: )قالت احداهما يا 
ابت استأجره ان خير من استأجرت 
القوي االمني( »القصص: 26«، ففي 
اآلية اسس االختيار لتولية املناصب 

في الدولة.
االساس االول: القوة: وتعني 
العلم والفه����م، والدراية في امور 
احلياة، وحس����ن التص����رف في 
املواق����ف املختلفة، مبا يعود على 
البالد والعباد بالنفع، ولكل منصب 
مواصفاته، فعمل النائب كما حدده 

قضايا معاصرة
د.ناظم بن سلطان املسباح
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