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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
  يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

صل
توا

لل

يساعده فإن األغراض جذابة والهوى 
صياد والرأي إذا عارضه الهوى جاذبته 

األغراض فسد.
أخي: هذه الصفات التي ذكرها بعض 

الفقهاء للناصح األمني.

التوكيل للعمرة
هل يجوز للرجل ان يوكل غيره 

بالعمرة عنه وهو قادر على أدائها؟
٭ يجــوز للرجل ان كان قــادرا على 
أداء العمــرة بنفســه ان يــوكل غيره 
ليعتمــر عنــه، ألن العمــرة عبــادة 
بدنيــة مالية كاحلــج، واحلج يجوز 
فيــه النيابة وينبغي ان يطلب القيام 
بأداء العمرة ممن سيعتمر عنه، واذا 
اعتمر شــخص عــن آخــر ينبغي ان 
يعلمه ويســتأذنه وهذا عند احلنفية 
واحلنابلة، ويجوز العمرة عن احلي 
وامليت، ولكن الشــافعية ال يجيزون 
العمرة عن  الغير إال اذا كان ميتا، أو 
كان عاجــزا عن أدائها وتكون العمرة 
حينئذ واجبة على ورثته ألن العمرة 

عندهم واجبة.
وعند احلنابلة فرض في العمر مرة 
واحدة، وهي عنــد احلنفية واملالكية 

سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة.
واالستنابة عند املالكي مكروهة.

وتقى، فإن ذلك عماد كل صالح وباب 
كل جناح، ومن غلب عليه الدين فهو 

مأمون السريرة موفق العزمية.
اخلصلة الثالثة: ان يكون ناصحا 
ودودا فإن النصــح واملودة يصرفان 

الفكرة وميحصان الرأي.
اخلصلة الرابعة: ان يكون ســليم 
الفكــر من هم قاطع وغم شــامل، فإن 
عارضت فكرته شوائب الهموم لم يسلم 

له رأي ولم يستقم له خاطر.
اخلصلة اخلامسة: أال يكون في األمر 
املستشار فيه غرض يتابعه وال هوى 

بائر ال يأمتر رشدا وال يطيع مرشدا«، 
وقــال علــي بن أي طالــب رضي اهلل 
عنه: »نعم املؤازرة املشــاورة وبئس 
االستعداد االستبداد«. وقد ذكر بعض 
الفقهاء 5 خصال ألهل املشاورة أذكرها 

هنا للفائدة إن شاء اهلل:
اخلصلــة األولى: عقــل راجح مع 
جتربة ســابقة فإنه بكثــرة التجارب 
تصح الرؤية وفي هذا يقول الشاعر:

ألم تر ان العقل زين ألهله
ولكن متام العقل طول التجارب

اخلصلة الثانية: أن يكون ذا دين 

صفات املستشار
األخ جاسم ع. م. من الكويت يقول 

في سؤاله: أنا شاب لي بعض جتارب 
مع الناس في بعض األمور الدنيوية 
ويسأل عن الصفات التي ينبغي أن 

تتوافر في الناصح األمني أو املشاور؟
٭ أخــي الكــرمي: اإلنســان فــي هذه 
احليــاة مير بتجــارب كثيرة متعددة 
يلتقي فيهــا بكثير مــن الناس فيهم 
من الطباع املتغيرة املتلونة املتحركة 
الشيء الكثير نتيجة بعدهم عن املبدأ 
الثابت الراســخ وهو الركون الى اهلل 
وعدم مراقبتهم له في جميع األمور.

ويا أخي تســأل عن الصفات التي 
ينبغي ان تتوافر في الناصح األمني، 
يــا أخي لقــد رجعت الى كتــب الفقه 
واألخالق فوجدت فيها ان املشاورة مبدأ 
عظيم من مبادئ اإلسالم لقوله تعالى: 
)وشاورهم في األمر( ولقوله تعالى: 
)وأمرهم شورى بينهم(، فالرسول ژ 
مأمور باملشــاورة لكي يسنت بسنته 
املسلمون، ويتبعه املؤمنون، ويقول 
عمر بن اخلطاب ÿ: »الرجال ثالثة، 
رجل ترد عليه األمور فيصدرها برأيه، 
ورجل يشاور فيما اشكل عليه وينزل 
حيث يأمــره أهل الرأي، ورجل حائر 

د.خالد املذكور

)فاسألوا  أهل 
الذكر إن كنتم 

ال تعلمون( 
ڈ

يقول اهلل عّز وجّل: )ألم تر أن اهلل 
يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل( أال تعلم أيها اإلنســان أن 
اهلل سبحانه وتعالى قد أحكم دائرة 
الزمن وتعاقب الليل والنهار، فجعل 
هناك مواســم، وجعل هناك زيادات 
في الليل ونقصانا في النهار، وجعل 
هناك زيــادات في النهــار ونقصانا 
في الليل كطول ليل الشتاء وقصره 
في الصيــف، وطول نهــار الصيف 
وقصره في الشتاء، من يقلب الليل 
والنهار؟ هذه املنظومة البديعة أليس 
وراءها خالق، سبحانه، يأخذ من هذا 
ويعطي ذاك، ويدخل هذا في ذاك، كما 
قال سبحانه وتعالى: )والصبح إذا 
تنفس(  هذه اآلية جتعلني كل فجر إذا 
رأيتها اقول سبحان اهلل، والصبح إذا 
تنفس، هذه الكلمة حق هذا الوصف، 
كأن النور يتنفس في الظلمة، يعني  
ترونه ينتشــر كأنه فعال نفس من 
أنفــاس هذا الكون الــذي خلقه اهلل 
عّز وجّل، مــن الذي أولج النهار في 
الليل وأولج الليل في النهار؟ هو اهلل 
عّز وجّل، كما اخبرنا ژ عند دعائه 
في املغــرب، »اللهم هذا إدبار نهارك 
وإقبال ليلــك وصوت دعاتك فاغفر 

لي وألمة محمد أجمعني«.

منظومة عجيبة
يقــول اهلل ســبحانه وتعالــى: 
)وسخر الشــمس والقمر( لم نعلم 
حقيقــة هــذه اآليــة إال فــي القــرن 
العشــرين، يقول العلمــاء ان القمر 
الذي قدره اهلل سبحانه وتعالى منازل 
لو حترك من مداره واقترب قليال من 
االرض لغرقت االرض، لكن وجوده 
في هذا املدار الدقيق والذي تتحرك 
بــه حركة املياه املــد واجلزر حركة 
عظيمــة، منظومة دقيقــة. من الذي 
سخر القمر؟ الشمس هذه التي تخرج 
لكم بنورها وبدفئها، لكي ننير هذا 
املصباح في الليل كم كهرباء نحتاج؟ 
الكثير، كم نحتاج نصرف، كم هناك 
مــن اآلالت وراء هــذا املصباح، اهلل 
ســبحانه وتعالى جعل لنا ســراجا 
وهاجا، نورا ودفئا سبحان اهلل! لو 
قربت الشمس من االرض بأي مسافة 
الحترقت األرض، منظومة عجيبة.

لكل شيء نهاية
يقول سبحانه وتعالى: )كل يجري 
إلى أجل مســمى( هــذا الكون الذي 
ترونه، وهذه احلياة التي تعيشــها 
ايها اإلنســان البد أنهــا صائرة إلى 
نهاية، حتى عظيم األجرام التي في 
هذا الكون لها نهاية، اهلل ســبحانه 
وتعالى يطوي الســماوات واألرض 
كطي الســجل، يضرب اهلل لنا املثل 
وهلل املثل األعلى، طي السجل للكتاب 
فيه من السهولة فاهلل عز وجل يطوي 
الســماوات واألرض، ويبدل األرض 
غير األرض سبحانه، إذا كانت هذه 
األفالك العظيمة لها اجل مسمى، فأنت 
ايها اإلنسان اجلرم الصغير في هذا 
الكون من باب اولى ان يكون لك اجل 
مسمى، ومن باب أولى انك سأنتهي 

وتنتهي حياتك في هذه الدنيا.
)وأن اهلل مبــا تعملــون خبير(، 
اهلل سبحانه وتعالى ال يخفى عليه 

اعمال اخللق من خير وال من شــر، 
خبيــر بكل ما تفعل وبكل ما تهمس 
وبكل ما يخطر علــى بالك. ملا انزل 
اآلية: )هلل ما في الســماوات وما في 
األرض وإن تبــدوا مــا في أنفســكم 
أو تخفوه يحاســبكم به اهلل فيغفر 
ملن يشــاء ويعذب من يشاء إن اهلل 
على كل شــيء قدير(، هل نســخت 
هذه اآلية؟ ال لم تنســخ ، هذه اآلية 
حكمها قائم، ومرجعها إلى إرادة اهلل 
ومشــيئته، ولكن من رحمته علمنا 
كيف نستغفره ونسترحمه، فنقول 
ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا، 
ربنا وال حتمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا، ربنا وال حتملنا 
ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنــا انت موالنا فانصرنا على 
القوم الكافريــن. هذه اآلية عظيمة، 
كأن اهلل ســبحانه وتعالى يحذرنا 
فيها من خلجات نفوســنا وخواطر 
قلوبنــا، واللمات التي في صدورنا، 
احذر فليكن امرك كله خيرا، ان جاءك 
وخاطرك شــر فادفعه، إن لم تدفعه 
ووقر في قلبك وســكن في نفســك 
وبنيت عليه نيتك لعل اهلل سبحانه 

وتعالى ان يؤاخذك بذلك.
سؤال: ملاذا لم يقل اهلل عّز وجّل 
بصيــر وقــال خبيــر؟ ألن البصير 
هو للظاهر، أمــا اخلبير فهو خبرة 
بالباطــن والظاهر، فاهلل ســبحانه 
وتعالى يخبرنا بصفته اخلبير أنه 
يعلم ما نعلن وما نسر، ولذلك اشرنا 
الى اآلية )ان تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه( اهلل سبحانه وتعالى عليم 

خبير بها.
اهلل احلق

يقول سبحانه وتعالى: )ذلك بأن 
اهلل هو احلــق(، كل ذلك من عظيم 
قــدرة اهلل، وأنه ســبحانه وتعالى، 
كمــا تؤكــد هذه اآليات هــو حق في 
ذاته وفي صفاتــه وفي أفعاله وفي 

أمره ونهيه.
يبــني اهلل يبني لــك آياته في هذا 
الكــون، وفي نفســك حتى تســتدل 
وتعرف انه سبحانه وتعالى احلق، 
انه املوجود احلق، انه اإلله احلق، وأن 
كل ما ســواه باطل، )وأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن اهلل هو العلي 
الكبيــر(، العلي الــذي ال أعلى منه، 
الكبير الذي ال أكبر منه شــيء، فكل 
شيء خاضع حقير بالنسبة الى اهلل 
عّز وجّل، فإنه ســبحانه وتعالى له 
األسماء احلســنى والصفات العلى 
هــو العلــي الكبير، مــازال اهلل عّز 
وجّل يذكرنا بآالئه وبنعمائه، حتى 
إذا تذكرنا هذه النعم خجل اإلنسان 
من ربه، وعاد يشكر املنعم فيعبده 
كمــا اراد اهلل عــّز وجــّل ان يعبده 
فيتبــع نبيه ويأمتر مبــا في كتبه، 
اهلل ســبحانه وتعالى مــازال يأخذ 
بأيدينــا الى بيان بديــع حكمته في 
خلقه وفي شرعه وفي رسله وفي قلب 
املؤمن، حتى تعلم انت أيها اإلنسان 
أينما نظرت فثمة حكمة اهلل، وثمة 
علم اهلل، وثمة قدرة اهلل عز وجل، 
وهذا ادعى ان يجعل قلب اإلنســان 
دائما متصال باهلل مستمسكا بالعروة 

الوثقى.

سورة لقمان

ألقيت احملاضرة 
في مسجد فاطمة اجلسار بالشهداء

اجليران لـ »اإلميان«: دورات البرمجة العصبية
عقائد باطلة ووثنية جديدة وإن غلّفوها باسم العلم

ما تعريفكم للبرمجة العصبية؟ 
وهل هي تطور قدرات الفرد 

كما يدعون؟
العــــصبية  البرمجـــــة  ٭ 
ليســت مجــرد دورات فــي 
اإليحاء واإليـمـــاء وليســت 
فقط لتطـــوير قدرات الفرد، 
وليست للتخلص من العادات 
السيئة وليست لالسترخاء 
واالستشفاء، وليست ملعرفة 
أسرار الطاقة، وليست ملعرفة 
اسباب النجاح بل تقدم تصورا 
عاما لإلنسان من حيث عالقته 
بالكون وباآلخرين، وأسلوب 
تعاملــه مع الناس ومعرفته 

باهلل تعالى وعالقته به.

من يقف وراء البرمجة 
العصبية؟ ومتى بدأت؟ وما 

هدفها؟
٭ ترجــع بدايــة البرمجــة 
فـــــترة  الــــــى  العصبيـــة 
الغــرب  الســبعينيات فــي 
وارتبطــت ارتباطــا وثيقــا 
بالسحر وأدواته ثم أصبحت 
خليطــا مــن ديانــات قدمية 
وطالســم ورمــوز ومناهج 
فلسفية وغيرها، وتهدف الى 
حترير اإلنسانـ  بزعمهمـ  فهو 
وحده ميلك صحته ومرضه 
وسعادته وشقاءه وجناحه 
وفشله.. إلخ، ويتركون اهلل 
تعالــى جانبا ـ حاشــا هلل ـ 
ويقولون التحرير هذا ميكن 
ان يستمده اإلنسان من الطاقة 
التــي ينميهــا له املــدرب او 
املبرمج، وهذه الطاقة موزعة 
فــي أنحــاء اجلســم ومتــى 
اتصلــت مبصادر الطاقة في 
الكون يصل اإلنسان ملرحلة 
الشفاء والسعادة. وهذه عقيدة 
هندوسية قدمية، حيث جعلوا 
لكل منفذ من منافذ الطاقة في 
اجلســم لونا خاصا ورائحة 
خاصــة ورمزا خاصــا وإلها 
خاصــا يعبدونه ليمنح هذه 

الطاقة.

وما البرامج املعتمدة عندهم؟ 
وما الهدف منها؟

٭ التشــي كونغ وتهدف الى 
ان تصــل باإلنســان ملرحلــة 
اخلــالء، والطاويــة وتهــدف 
الى ان تصل باإلنسان ملرحلة 
االحتاد باإلله الطاو والريكي 
وتهــدف الن تصل باإلنســان 
ملرحلة االحتاد بالعقل الكلي، 
والتنــومي ويهــدف الن يصل 
باإلنسان ملرحلة النرفانا وهذه 
جميعا احوال شيطانية تهدف 

أكد د.عبدالرحمن اجليران ان البرمجة العصبية ودواء اإليحاء واإلمياء محرمة وهي عقيدة 
هندوســية قدمية، وهذه البرامج ال تقوم على نظريات علمية راسخة بل خليط من طالسم 
ورموز وافتراضات جدلية، وأن هذه عقائد باطلة جاء اإلســالم بنقيضها متاما، مشيرا الى 
ان ســيرة النبي ژ وتربيته النفسية واالجتماعية من حيث تخريج القادة والسادة الذين 
قادوا العالم من هداية الضال وإرشــاد اجلاهل وغيره جوانب للتأسي بها والتي ال حتتاج 
الى أقوال السحرة واملشعوذين. حول هذه الدورات وموقف الشريعة منها كان هذا احلوار:

هناك املركز العاملي للمبرمجني، 
ما رأيك فيه؟

٭ هو مركز عبارة عن سحرة 
مشهورين في الغرب وال ينكر 
هذا اي انسان مكابر ومن رجع 
الــى الكتب التــي صنفت في 
البرمجــة يعلم متامــا ان من 
وضعها هم ســحرة باألصل، 
وبينوا ســبب تصنيفهم لهذا 
النوع من البرمجة، أمثال جون 
جرندر وريتشارد باندلر اللذين 
وضعا أصول البرمجة والعالقة 
بينهــا، وهناك روبــرت دلتز 
وجوديت دي لويزر وصنعا 
موســوعة البرمجــة اللغوية 
العصبية ومنها حب االرتباط 
مع السحر، وأيضا ستيفن هول 
الذي وضع قاموس احلركات 
الدينية في الغرب. وأوضح أن 
من أدوات بعث هذه احلركات 
البرمجــة العصبية،  الدينية 
وهي تنادي بأن الكل واحد وان 
كل الواقع هو جزء من الكل وان 
الرجل هو اهلل أو جزء من اهلل 
وميكن أن يخلق الرجل واقعه 
اخلاص، وكلهــا عقائد باطلة 

جاء االسالم بنقيضها متاما.

ما الواجب على املسلم جتاه 
هذه البرامج؟

٭ الواجــب علــى كل مســلم 
احلذر من هذه الوثنية اجلديدة 
وإن غلفوهــا بغالف العلم أو 
زينوها بعبارات جتذب اليها 
الطامحني للتغيير مثل تطوير 
القدرات واالسترخاء والتخلص 
من العادات السيئة والقراءة 
الســريعة وغيرهــا فهــي في 
احلقيقة ال تقدم شــيئا سوى 
أنها جتعل االنسان يعيش في 
وهم وخيال لذيذ أمد الدورة ثم 
ال يلبث أن يفاجأ بالواقع بعد 
االنتهاء منها. وحدثني أكثر من 

الطريق بعد ذلك بقوله صدقك 
وهو كــذوب، وكذوب صيغة 
مبالغة من الكذب حتى ال يطلع 
أحد بأخذ فائدة مستقبلية من 
هذه املصــادر، وهناك حادثة 
أخرى وهي حــني رأى النبي 
  ÿ ژ عمــر بــن اخلطــاب
يقرأ في صحيفة من التوراة 
فأنكــر عليه النبي ژ  أشــد 
اإلنكار مع العلــم أن التوراة 
فيهــا أن النبي ژ  هو املبلغ 
عن اهلل تعالى وال ينطق عن 
الهوى، أراد بيان احلق وقطع 
الطريــق أمــام كل من يتطلع 
الى مصدر آخر للهداية، فقال: 
لقد جئتكم بهــا بيضاء نقية 
ال يزيغ عنها إال هالك، وقال: 
لو كان موسى حيا ملا وسعه 
إال اتباعــي، فمــا الذي يجعل 
املســلم يلهــث وراء الضالل 
ليتلقف منهم ضاللهم وكفرهم 
ويتــرك هــذا اخليــر العميم 
املعصــوم الذي هــو من عند 
اهلل تعالى ال من إيحاء وإمياء 
الشــياطني. فمن تدبر سيرة 
النبــي ژ  من حيث التربية 
النســية واالجتماعيــة ومن 
حيث تخريج القادة والسادة 
الذين قادوا العالم ومن حيث 
هداية الضال وإرشاد اجلاهل 
وتعليــم الصغــار والنســاء 
وعــالج املرضى كلها جوانب 
للتأسي به ژ  الذي ال حتتاج 
معه الى أقوال السحرة والكهنة 
واملشعوذين من الذين فرقوا 

دينهم وكانوا شيعا.

كلمة أخيرة.
٭ نشكر ديوان اخلدمة املدنية 
على الغاء هذه الدورات، وذلك 
بعد مراجعات وتقييم دورات 
املبرجة العصبية والوصول 
الــى نتائــج عدميــة وقليلة 
اجلدوى الحتوائها على عقائد 
تخالف الدين بناء على فتوى 
من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ومت الغاؤها وحل 
الــدورات املعتمــدة  محلهــا 
االكادمييــة ذات التخصــص 
العلمي فــي اآلداب والتعليم 
والقيم واألخالق التي تتوافق 
مــع عقيدتنــا الســمحة ومع 

عاداتنا وتقاليدنا.
كما نشكر جريدة »األنباء« 
والقائمني عليها على هذا اللقاء، 
هــذه اجلريــدة التــي تتميز 
باملصداقيــة ونشــر احلقائق 
وهي مرآة صادقة لالعالم الذي 
يرتقي بالفرد وتنشــر الوعي 

في املجتمع.

واحد ممن حضر هذه الدورات 
وأكــد لي أنهم، أي املبرمجني، 
يضعون اجلمر ويطلبون من 
احلضور املشــي عليــه، فهل 
هــذا فعل العقالء األســوياء؟ 
أم انــه مــن التعامل مع اجلن 
واملشعوذين، كما أننا نسمع 
الرحلــة خارج اجلســد،  عن 
فيقول االنسان مثال اذا ذهب 
الى العمرة وهو ال يزال في بيته 
ولم يغادر فراشه في الكويت، 
فهل هذا مــن تطوير القدرات 
أم أنه من الشطحات؟ وأخطر 
ما يقوم به هؤالء احملسوبون 
على الصحوة أنهم جروا الدين 
ليوافق أهواءهم ألنهم تلقفوا 
البرمجة العصبية وحملوها 
ثم نظروا ما يوافقها في الدين 
ليلبسوا على الناس ولهذا جتد 
دائما عند املبرمجني عبارات، 
ليس هناك خير محض وال شر 
محض، فاألمور نسبية، وهذا 
حتى يتحاشــوا أي إحراج أو 
تســاؤل ميكــن أن يثار خالل 
برامج التدريب، وبهذا يضيع 

الدين.

يقول البعض نحن نأخذ احلق 
من هذه البرامج والباطل نرده 

 ÿ أولم يأخذ أبوهريرة
فائدة من الشيطان ملا قال له 

اذا أويت الى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي فال يزال عليك من اهلل 

حافظ؟
٭ أقــول نعــم هــذا صحيح 
ولكن هذا القياس مع الفارق، 
والقيــاس مع الفارق ال يصح 
كما هو معلوم، ذلك ألن الفائدة 
  ÿ التــي أخذهــا أبوهريرة
فائدة حق وهــي حق محض 
لم يخالطه شــيء من الباطل 

ليلتبس على الناس.
النبــي ژ قطــع  ثانيــا: 

أكد أن أنها عبارة عن خليط من طالسم ورموز وافتراضات جدلية

د.عبدالرحمن اجليران

بزعمهــم الى حتقيق الســمو 
الروحي لإلنسان.

هناك من يزعم انهم يشفون 
من مرض السرطان، فما 

تعليقكم؟
٭ هــذا مــن الشــطط الــذي 
وصلــوا اليه بأنهم يشــفون 
الناس من مرض الســرطان، 
األمــر الــذي جعــل جمعيــة 
السرطان في اميركا تصرح بأن 
املايكروبيوتيك جمع البوذية 
مع ديانات جنوب شرق آسيا، 
وذلك من أجل إزالة اللبس عند 
الناس عن هؤالء املشعوذين، 
ومن مصطلحاتهم التي أوهموا 
الناس بها وزينوا بها إعالناتهم 
في الصحف من االستشــفاء 
البديل، الطب التكاملي، التناغم 
مع الطبيعة، اكتشاف أسرار 
الطاقــة، الرياضــة الروحية، 
التأمل واالسترخاء، اإليحاء، 

اإلمياء.. إلخ.

وما اجلهة التي تقف وراءهم 
وتساعدهم؟

٭ هــم يحرصون على تزيني 
أسمائهم بكلمات، ممارس متقدم 
معتمد في البرمجة العصبية، 
والســؤال اآلن معتمــد ممن؟ 
أي جهــة علميــة معتبرة في 
الغرب تقف وراء هذه الوثنية 
اجلديدة؟ اجلــواب ال يوجد، 
فال يوجد حتــى هذه اللحظة 
جهة علمية معتمدة ومعتبرة 
تقف وتدعم مثل هذه البرامج. 
ملاذا؟ لقناعة الغرب التامة بأن 
هذه البرامج ليست قائمة على 
نظريات علمية راسخة بل هي 
مجرد خليط من طالسم ورموز 
وافتراضات جدليــة ال ترقى 
ملستوى النظرية حتى ميكن 

اتباعها.

)محمد هنداوي( د.عبدالرحمن اجليران متحدثا للزميلة ليلى الشافعي  

من تدبر سيرة النبي ژ ال يحتاج إلى أقوال السحرة والكهنة 
واملشعوذين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا

درء املفاسد أولى من جلب املصالح وشريعتنا أمرتنا بسّد 
الباب حتى لو كان مباحًا إذا ترتب على املباح محرم

املذكور ينعى العالمة السالمي: أمتنا فقدت 
بوفاته عاملاً محققاً وفقيهاً وخطيباً ومفسراً

نعى رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي 
د.خالد املذكور فضيلة الشــيخ العالمة 
محمد املختار السالمي مفتي اجلمهورية 
التونسية وتلميذ العالمة محمد الطاهر 
بن عاشــور عن سن الرابعة والتسعني. 
وقــال د.خالــد املذكور: لقــد فقدت األمة 
اإلســالمية بوفاته عاملا محققــا وفقيها 

وخطيبا ومفسرا للقرآن الكرمي.
وهو مــن اجليل األخيــر الذي درس 
بجامــع الزيتونــة بالطريقــة املنهجية 
املوروثة لطاملــا درس بجامع الزيتونة 
وبالكلية الزيتونية للشــريعة وأصول 
الديــن وهو املفتي احملقــق الذي كان ال 

يتوانى في  نشر بحوثه املتميزة بالدقة واجلدة 
في مجلة الهداية وعديد من املجالت احملكمة.
هذا، وخطبه منشــورة فــي مجلدين من 
احلجم الكبير حتــت عنوان »منهاج الهداية 
اإلســالمية من خالل اخلطب اجُلمعية«، كما 
أســهم في إثــراء مكتبة التفســير بإصداره 
تفسيره املسمى »نهج البيان في تفسير القرآن«  
في ستة أجزاء، وله حتقيق على شرح التلقني 

لإلمام املازري في ثمانية مجلدات.
ويعد الشــيخ محمد مختار السالمي من 
الشخصيات الفاعلة في مجمع الفقه اإلسالمي 
الدولي في جدة، إذ شغل عضويته ورئاسة 
الهيئة الشــرعية للزكاة، ونشــط في مجال 
الصيرفة اإلسالمية بتونس برئاسته للهيئة 
الشرعية لبنك البركة بتونس عدا عن عضويته 
في الهيئة الشرعية ملصرف الزيتونة كذلك 
قدم للمكتبة اإلسالمية التونسية )٢٢( مؤلفا 
من عناوينها »األسرة واملجتمع« و»االجتهاد 
والتجديد« و»مدخل الى مقاصد الشــريعة« 

ونظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي »ونظرية 
التقريب والتغليــب وتطبيقاتها في العلوم 
اإلسالمية« وحتصل طيلة مسيرته على عدة 
جوائز وأوسمة منها الصنف األكبر من وسام 
اجلمهورية التونســية ونــوط االمتياز من 
الطبقــة األولى في مصر، وجائزة مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي واملنظمة اإلســالمية 
للعلوم الطبية وغيرها وكان قد تبرع الفقيد 
عــام ٢٠١6 مبكتبته الشــخصية الى املكتبة 
العموميــة بصفاقس التــي أصبحت حتمل 
اســمه وتضم املكتبة املهــداة )485١( مجلدا 
منها مخطوطات ونســخ مخطوطات نادرة 
و5٢٠ دوريــة و١٢5 ملفا تتعلق بندوات في 

مواضيع مختلفة.
رحم اهلل الشيخ الزيتوني الكبير محمد 
املختــار الســالمي رحمة واســعة، وغفر له 
مغفرة تامة، وأسكنه فراديس جناته، وألهم 
أهله وذويه ومحبيه وتالمذته جميل الصبر 

والسلوان وعوّض األمة فيه خيرا.

العالمة الراحل محمد مختار السالمي


