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دور العقل في فهم النص

ال غن�������ى  ع�������ن إعمال العق�������ل يف فهم 
صحيح النص ويف تطبيقاته ويف إنزال 
احلكم الشرعي على مناطه من الواقع 
العمل�������ي ، كما أنه ال بد من إعادة قراءة 

النص يف ضوء مستجدات العصر .
ومن ذلك ق�������ول النب�������ي � لألعرابي 
ُل  الذي س�������أله عن ناقته: اعقُلها وأتَوَكّ
ُل ؟ فق�������ال�: اعِقلها  أو أطِلُقه�������ا وأتَوَكّ
ْل " عل�������ى أن  الت�������وازن بني األخذ  وت�������َوَكّ
باألسباب والتسليم بقضاء اهلل وقدره ال 
يقف عند حدود عقل الناقة مع حسن 
التوكل ، إمنا يشمل كل جوانب احلياة، 
فعل�������ى الطالب أن يجته�������د يف مذاكرته 

ثم يحس�������ن التوكل على اهلل )عز وجل( 
يف أم�������ر نتيجته ، وعلى الزارع أن يأخذ 
بأسباب العلم يف زراعته ويحسن القيام 
عليها ثم يحس�������ن الت�������وكل على اهلل يف 

نتاجها . 
ويف ظروفنا اآلنية يف مواجهة فيروس 
كورون�������ا نق�������ول : ارتد الكمام�������ة وتوكل ، 
نظف يديك وت�������وكل ، جتنب املصافحة 
وت�������وكل ، حق�������ق التباع�������د االجتماعي 
وت�������وكل ، خذ بجميع األمور االحترازية 
واإلج�������راءات العلمية والطبية وتوكل  ، 
وهكذا يف سائر األمور احلياتية ، وبهذا 
نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا معنى 

قول نبينا � : "اعقلها وتوكل " . 
النم�������وذج الثاني : القصد يف املش�������ي ، 
1 منبر اإلسالمالعدد )9( رمضان 1442هـ



حيث يقول احلق سبحانه وتعالى على 
لسان لقمان � يف وصيته البنه : "َيا 
�������َ�َة َوْأُمْر ِبامْلَْع�������ُروِف َواْنَه  ُبَن�������َيّ أَِقِم الَصّ
َع�������ِن امْلُنَكِر َواْصِبْر َعَلى َم�������ا أََصاَبَك  ِإَنّ 
َك  ْر َخَدّ ُم�������وِر َواَل ُتَصِعّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُ

�������ِش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا   اِس َواَل َتْ ِللَنّ
ُمْخَت�������اٍل  ُكَلّ  ُيِح�������ُبّ  اَل   َ اهلَلّ ِإَنّ 

َمْش�������ِيَك  يِف  َواْقِص�������ْد  َفُخ�������وٍر 
َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك  ِإَنّ أَنَكَر 
ِميِر "  اأْلَْص�������َواِت َلَص�������ْوُت احْلَ

)لقمان:19-17( . 
ه�������و  املش�������ي  يف  فالقص�������د 
االعتدال وعدم اخلي�ء فيه ؛ 

وذلك ال يقف عند حدود املاشي 
على قدمي�������ه ، إمنا يعني القصد 

يف املش�������ي وعدم االختي�������ال مطلقا ، 
س�������واء أكان اإلنسان ماشًيا على قدميه 
أم س�������ائًرا على دراجته أم راكًبا س�������يارته 
، بل إن االختيال بالس�������يارة أشد جرًما 
من االختيال باملش�������ي على القدمني ملا 
يف الثان�������ي من كس�������ر نف�������وس الفقراء ، 
وأس�������وأ ما يف ذلك أن يصل االس�������تع�ء 
بالنفس إلى جت�������اوز القوانني املنظمة 
للمرور والسير ، مع أن االلتزام بقواعد 
امل�������رور العام�������ة إمنا ه�������و للحفاظ على 
حيات�������ك وحياة اآلخري�������ن مما يتطلب 
أن تلتزم بالس�������رعات املقررة وبإش�������ارات 
املرور وتعليمات�������ه وبآدابه وأحكامه دون 

أن يستعلي أحد على اآلخرين بسيارته 
الفارهة أو بدراجته األحدث .

واحلق س�������بحانه وتعال�������ى يقول :" َواَل 
َك َلْن َتْخِرَق  ش يِف اأْلَْرِض َمَرًح�������ا ِإَنّ َتْ
َب�������اَل ُط�������واًل " ،  اأْلَْرَض َوَل�������ْن َتْبُل�������َغ اْلِ
فالغاية واملقصد إمنا هو النهي عن 
التكبر على خلق اهلل واالستع�ء 
عليه�������م ب�������أي ن�������وع م�������ن أنواع 
االس�������تع�ء ، واملش�������ي يف اآلية 
هنا ليس مقصوًدا به املش�������ي 
على  القدم�������ني فقط ، وإمنا 
املقص�������ود به النهي عن مطلق 
والغرور  والعج�������ب  االختي�������ال 
بالنف�������س ، وق�������د س�������ئل أحدهم 
ما الس�������يئة الت�������ي ال تنفع معها 

حسنة؟ فقال : الكبر .
يقول الشاعر : 

وال تِش فوق األرِض إاَلّ تواضًعا 
فكم حتته�ا قوٌم ه��م من��ك أرف��ُع

فإن كنَت ف�ي ع��ٍزّ وخي��ٍر ومنع�ةٍ 
فكم مات ِمن قوٍم هم منك أوضُع
وختاًما نؤكد على أهمية فهم مرامي 
النص�������وص ومقاصده�������ا ، ونح�������ذر من 
املتحجري�������ن الذين يقفون عند ظواهر 
النصوص  ال يتجاوزن  الظاهر احلريف 
لها  ، فيقعون  يف العنت واملش�������قة على 
أنفس�������هم وعلى من يحاول�������ون حملهم 

على هذا الفهم املتحجر  .
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وقائع املؤمتر العام احلادي والثالثني
للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

» حوار األديان والثقافات «
املنعقد بالقاهرة في الفترة 

من 29 رجب - 1 شعبان 1442  هـ/  3 1- 14  مارس  2021م

حتت رعاية السيد الرئيس

عبدالفتاح السيسي
رئيس اجلمهورية

برئاسة األستاذ الدكتور

محمد مختار جمعة
وزير األوقاف

مقرر عام املؤمتر الدكتور

هشام عبدالعزيز علي
أمني عام املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

تاَبع وقائع املؤمتر

هيئة حترير املجلة
تصوير :  شريف كمال



 برعاي����ة كرمي����ة م����ن س����يادة الرئي����س/ عب����د الفت����اح 
السيسي رئيس اجلمهورية )حفظه اهلل(، وبرئاسة معالي 
أ. د/ محم����د مختار جمعة وزير األوقاف نائًبا عن معالي 
الدكتور املهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
، وبحض����ور معال����ى أ. د/ محمد عب����د الرحمن الضويني 
وكيل األزهر الش����ريف نائًبا عن فضيل����ة اإلمام األكبر أ. 
د / أحمد الطيب ش����يخ األزهر ، و معالي الس����يد/ عادل 
بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرملان العربي ، وأ. د/ 
عب����د الرحم����ن بن عبد اهلل الزيد نائًب����ا عن أ. د/ محمد 
بن عبد الكرمي العيسي أمني عام رابطة العالم اإلسالمي 
، ومعال����ى الش����يخ/ نص����ر الدي����ن مف����رح وزي����ر الش����ئون 
الدينية واألوقاف بجمهورية الس����ودان الشقيقة ، ومعالى 
الدكتور/ محمد أحمد اخلاليلة وزير األوقاف واملقدسات 
اإلس����المية باململكة األردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور/ 
ن����ور احل����ق ق����ادري الوزي����ر االحت����ادي للش����ئون الدينية 

والتس����امح بني األديان بباكس����تان ، وفضيلة أ. د/ شوقي 
ع����الم مفتي جمهورية مصر العربي����ة ، والدكتور/ محمد 
مط����ر الكعبي رئي����س الهيئة العامة للش����ئون اإلس����المية 
واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة ، وأ. د/ أسامة 
العب����د وكي����ل اللجنة الديني����ة واألوقاف مبجل����س النواب 
نائًب����ا ع����ن أ. د/ علي جمعة رئيس جلنة الش����ئون الدينية 
واألوقاف ، ومعالي السيد/ تيموسي متامبو وزير التوعية 
العامة والوحدة القومية مباالوي ، ومعالي السيد/ محمد 
عيضة مهدي ش����بيبة وزي����ر األوقاف واإلرش����اد اليمني ، 
ومعالي الس����يد/ عمر علي روبلي وزير األوقاف والشئون 
الديني����ة بالصوم����ال، وضيوف مصر من ال����وزراء واملفتني 
والس����فراء والعلم����اء واملفكري����ن من مختل����ف دول العالم، 
انطلق����ت يوم الس����بت 13/ 3/ 2021م فعاليات اجللس����ة 
االفتتاحي����ة ملؤمت����ر املجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية 
احلادي والثالثني حتت عنوان : “حوار األديان والثقافات” 

، ومبراعاة جميع اإلجراءات االحترازية والوقائية.

»حوار األديان والثقافات«
املؤمتر العام احلادي والثالثون للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

ملف خاص
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وقائع املؤمتر :
يف بداي����ة كلمته رحب معالي أ. د/ محمد مختار جمعة 
وزي����ر األوق����اف بالس����ادة احلضور ضيوف مص����ر الكرام 
متمنًي����ا لهم طي����ب املقام يف بلدهم الثان����ي مصر متوجًها 
معالي����ه بالش����كر ملعال����ي الدكت����ور املهن����دس/ مصطف����ى 
مدبول����ي رئيس مجلس الوزراء على تش����ريفه باإلنابة عن 

س����يادته يف افتت����اح ه����ذا 
املؤمتر ، مقدًما كل الشكر 
والتقدير لس����يادة الرئيس 
/ عب����د الفت����اح السيس����ي 
رئي����س اجلمهوري����ة عل����ى 

تفضل����ه برعاية هذا املؤمتر، والذي جاء اس����تجابة لدعوة 
س����يادته حل����وار دول����ي ينطل����ق م����ن منطلقات املش����ترك 
اإلنس����اني ويحترم اخلصوصيات الدينية والثقافية للدول 

واملجتمعات.
وإليك عزيزي القارئ نص كلمة معالي وزير األوقاف

يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر نيابة عن معالي الدكتور 
املهندس / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:

 حتت عنوان : “حوار األديان والثقافات”

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث 
رحمة للعاملني ، س����يدنا محمد )صلى اهلل عليه وس����لم( ، 

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد :
 فيشرفني نيابة عن معالي الدكتور املهندس/ مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أرحب بحضراتكم جميًعا 
، وأخص بالذكر ضيوَف مصر 
الك����رام متمنًيا لهم طيب املقام 

يف بلدهم الثاني مصر .
كم����ا يطي����ب ل����ي أن أتوج����ه 
ملعاليه بالش����كر على تش����ريفي 
باإلنابة عن س����يادته يف افتتاح 

هذا املؤمتر .
 ويسرني أن أتوجه باسمي وباسم حضراتكم جميًعا بكل 
الش����كر والتقدير لس����يادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي 
رئي����س اجلمهوري����ة عل����ى تفضل����ه برعاية ه����ذا املؤمتر ، 
الذي جاء اس����تجابة لدعوة س����يادته حل����وار دولي ينطلق 
من منطلقات املش����ترك اإلنس����اني ويحترم اخلصوصيات 

الدينية والثقافية للدول واملجتمعات .
وأخلص حديثي مع حضراتكم يف نقطتني :

معالي وزير األوقاف خالل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر :
كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على تفضله برعاية هذ املؤمتر

ويؤكد :
احلوار  يقتضي أن ُتعامل اآلخر مبا حتب أن ُيعاملك به

نفــــس  اجلميــــع  إعطــــاء  تقتضــــي  املواطنــــة 

احلقوق والفرص وفي مقدمة ذلك االهتمام باملرأة

5 منبر اإلسالمالعدد )9( رمضان 1442هـ



 األول����ى عام����ة وتتعلق بفه����م النص يف إط����ار فقه بناء 
ال����دول ، فكثير من الق����راءات القدمي����ة للنصوص قامت 
عل����ى فقه األف����راد ال فقه الدول ، وف����ق ظروف عصرهم 

وأزمنتهم.
فإننا كما نبحث عن حق اجلوار الفردي يجب أن نرسخ 
حلق اجلوار الدولي فحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، 
فكم����ا ال يج����وز أن تدخل بيت أح����د إال بإذنه ال يجوز أن 
تدخل دولة بدون اإلذن املعتبر ألهلها ، وكما أن الكرمي ال 
يس����مح أن يُعتدى على جاره من بيته فإن الدولة الكرمية 
ال تس����مح أن تتخذ حدودها ألذى جيرانها ، والصدق كما 
يطلب من األفراد فإنه يطلب من الدول، والدولة الصادقة 
هي التي تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماتها الدولية دون 

مراوغة.
وهن����ا نؤك����د أن قضية احلوار بني األفراد واملؤسس����ات 

تعادلها قضية التفاوض بني الدول .
والثانية خاصة وتتعلق بفهم أبجديات احلوار، فاحلوار 
عل����ى زنة ِفعال ، واحملاورة على زن����ة ُمفاعلة ، ويقتضيان 
املشاركة ، وال يقعان من طرف واحد، يقال: حتاور محمد 
وعلي ، أو توافقا ، أو تش����اركا ، أو تطاوعا، أي حاور ، أو 
وافق ، أو شارك ، أو طاوع كل منهما صاحبه ، وال يُتصَوّر 

أن يحاور اإلنسان نفسه .
 وعلي����ه فاحلوار يقتض����ي أن تُعامل اآلخر مبا حتب أن 
يُعاملك به، وأن تنصت إليه قدر ما حتب أن ينصت إليك، 
وأن تأخ����ذ إليه اخلط����وات التي تنتظر من����ه أن يخطوها 
نحوك ، وإال فحاور نفس����ك ، واس����مع صوت نفسك، وال 

تنتظر أن يسمع اآلخرون صوتك .
احل����وار البناء هو ال����ذي يهدف إل����ى التفاهم والتالقي 
عل����ى مس����احات مش����تركة ، وأه����داف إنس����انية عامة ال 
متيي����ز فيه����ا على أس����اس الدين، أو الل����ون ، أو اجلنس ، 
أو القبيل����ة ، فتحقي����ق املواطن����ة ال يقتض����ي التعايش بني 
أصح����اب الديانات املختلفة فحس����ب وإمنا يقتضي أيًضا 
إعطاء اجلمي����ع نفس احلقوق، والفرص ويف مقدمة ذلك 

االهتمام باملرأة.
 احل����وار البناء يتطلب إنص����اف اآلخر، فإنصاف اآلخر 

ه����و منهج القرآن الكرمي، قال تعالى : “َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم لََعلَى 
ُه����ًدى أَْو يِف َض����الٍل ُمِب����نٍي”، فالدي����ن قائ����م على إنصاف 
اآلخ����ر ، ويعني تس����امح كل طرف ع����ن بعض ما يراه حقا 

له، ليتسامح له اآلخر يف بعض ما يراه حًقا .
 احل����وار البن����اء ال يجعل من املتغي����رات ثوابت ، وال من 
الثوابت متغيرات ، فمن جهة ال يفرط يف ثوابتنا العقدية، 
وم����ن جه����ة أخ����رى ال يق����دس غي����ر املق����دس وال يع����رف 
التعص����ب األعمى، وال يرمي الن����اس باإلفك والبهتان وال 

يقابل احلجة بغير احلجة.
وم����ن أبجديات احلوار حس����ن االس����تماع لآلخر، وعدم 
مقاطعته، أو إبداء عدم الرغبة يف سماعه، أو التأفف من 
كالمه، أو اإلش����احة يف وجهه، أو إظهار التبرم منه غمًزا، 
أو مل����ًزا، أو تهكًم����ا، أو حتى تبس����ًما س����اخًرا ينم عن عدم 
تقدي����ر احمل����اور، أو إظهار عدم االقتناع مب����ا يقول تهويًنا 
لش����أنه ، ناهي����ك عن ارتف����اع الصوت واش����تداد الصخب 
واجللبة ، فضال عن س����وء األدب يف احلوار واخلروج عن 

املوضوعي إلى الشخصي .
 كل ذل����ك ش����يء واحل����وار ش����يء آخر ، أل����م يقل احلق 
س����بحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون )عليهما السالم( 
: “اْذَهبَ����ا ِإلَ����ى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى * َفُقواَل لَُه َق����ْواًل لَِّيًّنا لََّعلَُّه 
����ُر أَْو يَْخَش����ى”، فأمرهم����ا احلق س����بحانه وتعالى أن  يَتََذَكّ
يقابال طغيان فرعون باحلكمة واملوعظة احلسنة، والقول 

اللني احلسن، وأال يقابل طغيانه وجبروته مبثل فعله.
وانظ����ر إل����ى أدب أب����ي األنبياء س����يدنا إبراهي����م )عليه 
الس����الم( يف محاورته لوالده ، حيث يقول والده : “لَِئن لَّْم 
تَنتَ����ِه أَلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِلًيّا” ، فيجيبه س����يدنا إبراهيم 
)علي����ه الس����الم( يف غاي����ة الب����ر واألدب : “َس����اَلٌم َعلَيَْك 
َسَأْس����تَْغِفُر لََك َرِبّي ِإنَُّه َكاَن ِب����ي َحِفًيّا”، ويف احلوار الذي 
دار بين����ه وبني منرود بن كنعان كم����ا حكى القرآن الكرمي 
يُت َقاَل أَنَا  على لسانه : “َقاَل ِإبَْراِهيُم َرِبَّي الَِّذي يُْحِيي َومُيِ
أُْحِي����ي َوأُِميُت ”، وهنا لم يرد عليه س����يدنا إبراهيم )عليه 
الس����الم( بالنفي املباش����ر، إمنا انتقل إلى أمر آخر قائاًل: 
����ْمِس ِمَن امْلَْش����ِرِق َف����ْأِت ِبَها ِمَن امْلَْغِرِب  َ يَْأِتي ِبالَشّ “َفِإَنّ اهلَلّ
َفبُِه����َت الَِّذي َكَفَر” ، وكأن����ه يقول له إن كنت حتيي ومتيت 
حًقا كما تقول فأت بالش����مس من املغرب بدل املش����رق ، 

إلـــى  يهـــدف  الـــذي  هـــو  البنـــاء  احلـــوار 
التفاهم والتالقي على مساحات مشتركة

من أبجديـــــــــات احلـــــــــوار حســـــــــن 
االستماع لآلخر وعدم مقاطعته
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فبهت الذي كفر.
وإن أخط����ر م����ا يع����وق احل����وار أم����ران هم����ا : األدجلة 
والنفعي����ة؛ فأما األدجلة ف����إن العالم أو الكاتب أو احملاور 
املؤدلج حتمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها 
إم����ا على ع����دم رؤية احل����ق، وإما على التعام����ي عنه ، إذ 
ميكن ألحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك يف 
مفهوم آية من كتاب اهلل )عز وجل( أو حديث صحيح من 

سنة سيدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ، وال يقبل 
من����ك أن حتاوره أو تناقش����ه أو تراجعه يف كالم مرش����ده 

املقدس لديه.
وأما النفعي����ون واملتاجرون باألديان والقيم واملبادئ فال 
يدافع����ون أب����ًدا ع����ن احل����ق، وال ينتظر منهم ذل����ك ، إمنا 
يدافعون عن مصاحلهم ومنافعهم فحسب وال شيء آخر.

يف كلمته خالل اجللسة االفتتاحية نائًبا عن فضيلة اإلمام 
األكبر أ. د/ أحمد الطيب ش����يخ األزهر، أكد أ. د/ محمد 
عبدالرحم����ن الضويني وكيل األزهر أن العالم اليوم بحاجة 
ماسة النعقاد هذا املؤمتر الذي يعالج ويتناول قضية احلوار 
وأدبياته، مش����يًدا باختي����ار وزارة األوق����اف ملوضوع املؤمتر 
“ح����وار األديان والثقافات” الذي ميثل محوًرا إنس����انًيّا يحقق 
التس����امح والتق����ارب بني البش����رية، ال س����يما أن احلضارة 
اإلس����المية قدمت أس����مى وأروع األمثل����ة يف قضية احلوار 
البن����اء عب����ر قرون عديدة منذ أن دخل اإلس����الم مصر، من 
خالل التس����امح مع أصحاب الديانات واملعتقدات األخرى ، 

وتعزيز املشتركات اإلنسانية يف أبهى صورها.
كم����ا ب����ني فضيلت����ه أن اإلنس����انية خلقه����ا اهلل ذات تعدد 
يف الل����ون واجلن����س واللغة ، فقال تعالى : “وِم����ن آياِتِه َخلُْق 
����ماواِت واألْرِض واْخِتالُف ألِْسنَِتكم وألْواِنكم إَنّ يف َذِلَك  الَسّ
آَلي����اٍت ِللْعامَلِنَي”، فاختالف األلس����نة ينص����رف إلى اختالف 
احلضارات والثقاف����ات، واختالف األلوان يقتضي اختالف 

القوميات، ويف ذلك ما يقتضي حواًرا ونقاًش����ا وتفاهًما بني 
اجلمي����ع يبني وال يهدم ، وللعلماء األكارم أيضا مس����اهمات 
كبيرة يف تعزيز املش����تركات والقواس����م اإلنسانية من خالل 
نقاش����اتهم وحواراتهم البناءة، واحت����رام خصوصيات اآلخر 
أًيا كان جنس����ه ونوعه؛ ألن من أكبر الفنت التي تتعرض لها 
املجتمعات اإلنس����انية ضعف الفه����م لدى البعض مما يؤدي 

إلى تشويه املفاهيم .
مبيًن����ا أن األزه����ر الش����ريف بكياناته يعم����ل على تعزيز 

وإرساء دعائم املواطنة، ويرفض صراع احلضارات.
حام����اًل س����يادته ع����دًدا من الرس����ائل الطيب����ة لفضيلة 
اإلم����ام األكبر أ. د/ أحمد الطيب ش����يخ األزهر لضيوف 
مؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف 
ومنها: “أن وحي الس����ماء ما نزل إال ليرس����م لإلنس����انية 
طريق الس����عادة، وأن اإلس����الم ليس منفصال عن رس����الة 
الس����ماء، وفلس����فة القرآن الكرمي ال م����كان فيها للصراع 

وقتال املساملني”.

وكيل األزهر
نائًبا عن فضيلة اإلمام 

األكبر  شيخ األزهر :

ا يحقق التسامح والتقارب بني البشرية  والعالم بحاجة املؤمتر ميثل محوًرا إنسانًيّ
 ماسة إلى هذا املؤمتر الهام واحلوار يسهم في تعزيز املشتركات والقواسم اإلنسانية.
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ويف كلمت����ه خالل اجللس����ة االفتتاحية للمؤمتر أش����اد 
فضيل����ة أ. د/ ش����وقي عالم مفت����ي اجلمهورية مبؤمتر 
وزارة األوق����اف له����ذا الع����ام الذي يُعد محوًرا أساس����ًيّا 
تس����ير عليه البش����رية أثناء رحلته����ا يف احلياة، واحلوار 
مبا ميثله من قواس����م مش����تركة جتتمع عليها البش����رية، 
مش����يًرا إلى أن املبادرات التي يطلقها س����يادة الرئيس/ 
عب����د الفتاح السيس����ي رئيس اجلمهوري����ة )حفظه اهلل( 
تتلقاها مؤسس����ات الدولة، وخاصة املؤسس����ات الدينية 
ببال����غ االهتم����ام ووزارة األوق����اف ال تدخ����ر جه����ًدا يف 

قضاي����ا جتدي����د اخلطاب 
الديني املس����تنير، ونش����ر 
والتعايش،  التس����امح  قيم 
وتقف متصدية للجماعات 
والتيارات املتشددة واملتطرفة 

التي تتاجر باسم الدين.
وبني فضيلته أن عنوان 

املؤمت����ر يف ه����ذا الع����ام قد اس����توقفه كثي����ًرا؛ فهو على 
وجازت����ه يحمل معاني كثيرة حتيا به����ا األمة حياة طيبة 
، حيث عانت ش����عوب كثيرة من سوء احلوار، وأن أغلب 
النزاعات تنشأ من فهم خاطئ للدين، فما أحوجنا إلى 

إقامة حوار بناء.
واخلطاب القرآني الراقي يدعو للتعايش والتس����امح، 
فجميعن����ا ينحدر من أصل واحد، ق����ال تعالى: ” يَا أَيَُّها 
النَّ����اُس ِإنَّ����ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَك����ٍر َوأُنْثَى َوَجَعلْنَاُكْم ُش����ُعوًبا 
َوَقبَاِئ����َل ِلتََعاَرُف����وا”؛ وينبغ����ي أن نتعامل فيم����ا بيننا وفق 
قواسم مشتركة جتمع وال تفرق ، تبني وال تهدم ، تعمر 
وال تخ����رب ، وأك����د القرآن الكرمي على مب����دأ )ال إكراه 
يف الدي����ن( ، وقد طبقه النبي )صلى اهلل عليه وس����لم ( 
تطبيًقا عملًيا يف وثيقة املدينة لتكون املدينة املنورة وطًنا 
للجمي����ع حتت����رم فيه 
واحلري����ات  العقائ����د 

واخلصوصيات .
مبيًن����ا فضيلت����ه أن 
اإلنس����اني  التط����ور 
واحلضاري كان نتاًجا 
ع����اد  فكري����ة  لثم����اٍر 
نفعه����ا على العالم بأس����ره بفضل احل����وار البناء، مثمًنا 
اجله����ود الكبير التي يبذله����ا أ. د/ محمد مختار جمعة 
وزير األوقاف يف الدعوة، ونشر الفكر الوسطي املستنير، 

ومحاربة التطرف، ونشر ثقافة التعايش والتسامح .

مفتي اجلمهورية:

فـــي  جهـــًدا  تدخـــر  ال  األوقـــاف  وزارة 
قضايا جتديد اخلطاب الديني ونشـــر قيم 

التسامح والتعايش

املبادرات التي يطلقها سيادة الرئيس 
تتلقاها املؤسسات الدينية ببالغ االهتمام
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ويف كلمته خالل اجللس���ة االفتتاحي���ة قدم معالي أ. د/ 
محمد أحمد اخلاليلة وزير األوقاف والشئون واملقدسات 
اإلس���المية باململكة األردنية الهاشمية الشكر ملعالي أ. د/ 
محم���د مخت���ار جمعة 
وزي���ر األوق���اف عل���ى 
رئاس���ته الكرمية لهذا 
أن  مؤك���ًدا   ، املؤمت���ر 
إرادة اهلل تعالى شاءت 
أن يختلف الناس فيما 
بينهم ، وأن االختالف 
س���نة كوني���ة ، يق���ول 
تعالى : “يَا أَيَُّها النَّاُس 
ن َذَكٍر  ِإنَّ���ا َخلَْقنَاُك���م ِمّ
َوأُنثَى َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا 

َ َعِليٌم  ِ أَتَْقاُكْم ِإَنّ اهلَلّ َوَقبَاِئ���َل ِلتََعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعن���َد اهلَلّ
َخِبيٌر ” .

مؤكًدا معاليه أن التعارف يكون باحلوار البناء، وأن العالم 
اإلسالمي بحاجة ماسة إليه ليكون أساًسا لهويتنا الثقافية 
، وأننا بحاجة ُملحة للحوار مع غير املسلمني ، إذ إن العالم 
أصبح قرية صغيرة بس���بب وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
وسهولة الوصول إلى اآلخر، وأننا بحاجة إلى تفعيل احلوار 

البناء مع اآلخر دينًيا وثقافًيا واجتماعًيا .
وأبرز معاليه أن اإلسالم أمرنا باالنفتاح على اآلخر، وأن 
مهمة الدعاة أن يحملوا مسئولية احلوار البناء ، حيث يقول 
النبي � “يحِمُل هذا العلَم من كِلّ خلٍَف عدولُه ينفوَن عنُه 
حتري���َف الغالنَي وانتحاَل املبطل���نَي وتأويَل اجلاهلنَي”، وقد 
ضرب الصحابة الك���رام )رضوان اهلل عليهم( أروع األمثلة 
يف احملاورة، وحملت سيرة النبي � مناذج رائعة للحوار.

وزير األوقاف  باململكة األردنية الهاشمية:

ا ا وثقافّيً مهمة الدعاة أن يحملوا مسئولية احلوار البناء مع اآلخر  دينّيً

ويف كلمته خالل اجللس���ة االفتتاحية، قدم معالي الشيخ/ 
نصر الدين مفرح وزير الش���ئون الدينية واألوقاف السوداني 
التحي���ة ملعالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف على 
جه���وده يف تصحي���ح املفاهيم ونش���ر ثقافة احل���وار وحتقيق 
مجد األمة اإلسالمية ورفعتها، مؤكًدا أن العالم أجمع يبحث 
عن الس���لم والس���الم، ولن يتأتى ذلك إال بنش���ر ثقافة التنوع 

واالختالف على أساس أصول العيش املشترك.
مبيًن���ا معالي���ه أن اإلس���الم يق���وم على الس���لم والتعايش ، 
فرسالته العاملية هي السالم ، وأكد القرآن الكرمي هذا املبدأ 
يف أكثر من خمس���ني آية من آياته الش���ريفة، وأن الدعوة إلى 
اهلل تقوم على احلكمة واملوعظة احلسنة ، قال تعالى : “اْدُع 
َس���نَِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ِإلَى َس���ِبيِل َرِبَّك ِباحْلِ

ِهَي أَْحَسُن” .
كم���ا أكد معاليه أن التنوع واالختالف داللة على قدرة اهلل 
تعال���ى ، واحل���وار مبدأ ُخلقي قبل أن يكون مبدأ إنس���انًيا أو 
دينًيا، فالقرآن الكرمي يحمل مبدأ حرية العقيدة لكل الناس، 

قال تعال���ى : “أَفَأنَْت 
َحتَّ���ى  النَّ���اَس  تُْك���ِرهُ 
 ، ُمْؤِمِن���نَي”  يَُكونُ���وا 
ويقول تعالى : ” لَْسَت 
 ، َعلَيِْه���ْم مِبَُصيِْط���ٍر” 
ويق���ول س���بحانه : ” 
ي���ِن  الِدّ يِف  ِإْك���َراهَ  ال 
ْش���ُد ِمَن  َ الُرّ َق���د تَّبَنَيّ
أن  وينبغ���ي   ،” الَْغ���ِيّ
نعم���ل مجتهدين على 
الش���ر  ب���اب  إغ���الق 

)الغل���و، والتط���رف، وخط���اب الكراهي���ة( من خ���الل الدعاة 
والعلم���اء ف���إن دورهم عظيم يف نش���ر ثقافة التس���امح ونبذ 
خطابات الكراهي���ة والتطرف ، ومن خالل االهتمام بقضايا 
امل���رأة ، حيث إنها تقوم ب���دور عظيم يف تربية النشء وتعزيز 

مبدأ السالم والتعايش االجتماعي.

وزير األوقاف السوداني:

ا ا أو دينّيً احلوار مبدأ ُخلقي قبل أن يكون مبدًأ إنسانّيً
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ويف كلمت�������ه خ��������ل اللس�������ة االفتتاحي�������ة 
ثمن معالي الس�������يد/ عادل بن عبدالرحمن 
العس�������ومي رئي�������س البرملان العرب�������ي الهد 
الكبير ل�������وزارة األوق�������اف املصرية ، مش�������يًدا 
بجه�������ود معالي وزير األوق�������اف أ/د / محمد 
مختار جمعة  فى خدمة اإلس��������م والدعوة 
اإلس��������مية الوس�������طية املس�������تنيرة ،  وه�������ذا 
املؤتر الذي ينعقد برعاية السيد الرئيس/ 
عبد الفت�������اح السيس�������ي رئي�������س المهورية 
)حفظ�������ه اهلل( ، كم�������ا أك�������د أن موض�������وع هذا 
املؤتر يتناول قضية من أهم قضايا العالم 
،  وه�������ي تعزيز احلوار بني األديان والثقافات 
مفهوًما وممارس�������ة ، مبيًنا أن اهلل )عز وجل( 
خلق البش�������ر جميًعا سواسية ،  قال تعالى : 
�������ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى  اُس ِإَنّ َها الَنّ “َيا أَُيّ
َوَجَعْلَناُكْم ُش�������ُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا” ، لذلك 
حتتاج ثقافة احلوار إلى هدف وعمل وتفاهم 

ب�������ني المي�������ع ، وأن رجال الدي�������ن مطالبون 
بنشر خطاب ديني مستنير بجانب الناحية 
التعليمة بامل�������دارس والامع�������ات ، وبجانب 
رؤي�������ة إع�مي�������ة مس�������تنيرة يقوده�������ا الكتاب 

واملثقفون واألدباء 
مبيًنا معاليه أن هناك مس�������ؤلية تشريعية 
كبي�������رة تق�������وم به�������ا البرملان�������ات العربية جتاه 
ه�������ذا املوضوع الهام الذي يعزز ثقافة احلوار 
�������ا كان نوعه أو  والتواص�������ل وتقبل اآلخ�������ر أيَّ
جنس�������ه أو معتقده ، مبيًن�������ا أن ثقافة احلوار 
ال تعني تقبل اإلس�������اءة ، بل تؤكد على حرية 
التعبير مبا يضمن الوقوف أمام خصوصية 
اآلخر ، وأن اإلس�������اءة للرم�������وز الدينية حتت 
ش�������عار حري�������ة ال�������رأي أو حري�������ة التعبير أمر 
مرف�������وض بكل أش�������كاله ، لذل�������ك كان احلوار 
البناء أمًرا ملًحا تقتضيه الظروف احلالية 

للعالم أجمع .

الشكر للرئيس السيسي على رعايته لهذا املؤمتر

ووزارة األوقاف املصرية قطعت شوًطا كبيًرا في قضايا جتديد اخلطاب الديني

 رئيس البرملان العربي:
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احلوار املثمر والبناء من األهداف السامية لديننا احلنيف
ويف كلمته خالل اجللسة االفتتاحية 
أكد معالي السيد/ عمر عالي روبلي 
واألوق����اف  الديني����ة  للش����ئون  وزي����ر 
بالصومال أن اإلس����الم دع����ا للحوار 
املثم����ر البن����اء، وجتن����ب االخت����الف 
والن����زاع ، حت����ى ال ينته����ى األمر إلى 
نقض عرى احملبة والرحمة والتعاون 
، حي����ث يق����ول تعال����ى : ”َواَل تَنَاَزُعوا 
َفتَْفَش����لُوا َوتَْذَه����َب ِريُحُك����ْم”، مبيًن����ا 
معالي����ه أن الق����رآن الك����رمي ب����ني أن 
االخت����الف ال يج����ب أن يك����ون ن����واة 

ويف كلمت���ه خالل اجللس���ة االفتتاحية 
ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
احل���ادي والثالثني حتت عن���وان: “حوار 
األديان والثقافات” أعرب معالي السيد/ 
محم���د عيض���ة مه���دي ش���بيبة وزي���ر 
األوقاف واإلرش���اد اليمني عن س���عادته 
البالغة ملش���اركته يف هذا املؤمتر الكبير 
قائ���اًل: أتي���ت إلى بل���دي الثان���ي مصر 
الشقيقة الكبرى للبلدان العربية ، والتي 
دائًما ما متد ي���د احملبة وأواصر األلفة 
واملساعدة ليس إلى إخوانها من البلدان 
العربي���ة فق���ط بل إل���ى العال���م أجمع ، 
والتي تثبت كل يوم أنها احلاضنة األكبر 

لكل أشقائها العرب 
أن احل���وار مش���روع  مبيًن���ا 
ب���ل فريض���ة ولي���س بنافل���ة ؛ 
فاإلنسان السوي مييل للحوار 
دوًما ، أما غير الس���وي فيميل 
إلى العنف الذي نبذه اإلسالم 
يف كل األمور ؛ فاإلس���الم دعا 
إل���ى التعاي���ش والس���الم ، مع 
اآلخر أًيّا كان عرقه أو معتقده.
البن���اء  احل���وار  أن  مؤك���ًدا 
والهادف هو الذي حدا مبصر 

إلى هذا األمن واألمان ، وما نشهده من نهضة كبيرة بها كان 
نتيجة تبنيها أفضل طرق احلوار البناء.

 وزير األوقاف واإلرشاد اليمني :

احلوار البناء والهادف هو الذي حدا مبصر
 إلى هذا األمن واالستقرار

وزير األوقاف والشئون الدينية بالصومال:
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للص����راع يق����ول تعال����ى: “َواَل يََزالُ����وَن 
ُمْختَِلِف����نَي”، فالن����اس جميعهم س����واء 
وكلهم من أصل واح����د، يقول تعالى: 
“يَ����ا أَيَُّه����ا النَّ����اُس ِإنَّ����ا َخلَْقنَاُك����ْم ِم����ْن 
َذَك����ٍر َوأُنْثَى َوَجَعلْنَاُكْم ُش����ُعوًبا َوَقبَاِئَل 

ِلتََعاَرُفوا”.
مؤكًدا على ضرورة أن يكون احلوار 
قائًم����ا على االحت����رام ، فاخلالف يف 
الرأي ال يفس����د لل����ود قضية، فاملبدأ 
نتع����اون فيم����ا اتفقنا علي����ه و نتحاور 

فيما اختلفنا فيه.



االنفتاح وقبول اآلخر أحد أهم أهداف احلوار
رئيس الهيئة العامة للشئون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة :

ويف كلمت���ه خالل اجللس���ة االفتتاحية ملؤمتر املجلس 
األعل���ى للش���ئون اإلس���المية احل���ادي والثالثني حتت 
عن���وان: “حوار األديان والثقافات” أكد معالي الدكتور/ 
محم���د مطر الكعبي أن احلضارة يج���ب أن تقوم على 
االنفتاح وقبول اآلخر س���عًيا لتحقيق العامل اإلنس���اني 
املش���ترك ، فه���و الس���بيل إل���ى النج���اة م���ن الطائفية 
والدعوات الهدامة التي يقوم بها أعداء اإلنسانية ، فما 
من حضارة أقيمت إال وس���ارع إليها من يسعى لهدمها 

وتخريبها .
مؤك���ًدا أن وثيق���ة اإلنس���انية الت���ي مت توقيعه���ا يف 
اإلم���ارات بني اإلمام األكبر أ. د/ أحمد الطيب ش���يخ 
األزهر ، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان جعلت من هذا 

اليوم يوًما عاملًيا لألخوة اإلنسانية .

ويف كلمته خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر املجلس األعلى للشئون 
اإلس����المية احلادي والثالثني حتت عنوان: “حوار األديان والثقافات” 
أع����رب معالي الدكتور/ ن����ور احلق قادري الوزير االحتادي للش����ئون 
الدينية والتس����امح بني األديان بباكستان عن شكره لسيادة الرئيس/ 
عب����د الفتاح السيس����ي رئي����س اجلمهورية )حفظ����ه اهلل( على رعايته 
لهذا املؤمتر، كما قدم الش����كر ملعالي أ. د /محمد مختار جمعة وزير 

األوقاف على دعوته لهذا املؤمتر.
مش����يًرا إلى أن حكومة باكستان تشيد بجهود مصر يف نشر الفكر 
الوس����طي املس����تنير، مؤكًدا أن احلوار دوره مهم وحقيقي ،  لتحقيق 
التعايش السلمي بني مجتمعاتنا، وهذا ال يكون إال باحلوار الذي يعد 
منهًج����ا دينًي����ا وإنس����انًيا، وينبغي تبني حواًرا بناء يقوم على األس����س 
املش����تركة والقيم املتفق عليها ، فنحن أبناء حضارة إنس����انية واحدة 
مع اختالف أعراقنا وألس����نتنا ، فاحلوار معناه أن يلقي طرف واحد 
كلمت����ه مع الدلي����ل والبرهان بأدب ،  وعلى الط����رف اآلخر أن يتلقى 
قول����ه ب����األدب والقبول واالحترام وحس����ن اخلل����ق؛ ألن مقابلة العنف 
بالعن����ف ال ينت����ج عن����ه إال العن����ف والكراهي����ة ،  فكل األدي����ان جاءت 
خلدم����ة اإلنس����ان وحف����ظ كرامته فلوال اإلنس����ان ما كان����ت األديان ، 
مشيًرا إلى أنه على علماء االسالم مواجهة ظاهرة اإلسالموفوبيا. 

وزير االحتاد والشئون الدينية والتسامح بني األديان بباكستان:

 حكومة باكستان تشيد بجهود مصر في نشر الفكر الوسطي
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وكيل اللجنة الدينية واألوقاف مبجلس النواب :

القرآن الكرمي أسس قواعد احلوار البناء 
املؤمترظهر بهذه الصورة املشرفة التي ترمز إلى مكانة مصر احلضارة

ويف كلمت����ه الت����ي ألقاه����ا نياب����ة 
ع����ن أ.د/ علي جمع����ة رئيس جلنة 
الشئون الدينية واألوقاف قدم أ.د/ 
أس����امة العبد وكيل اللجنة الدينية 
واألوق����اف مبجلس النواب الش����كر 
ل����كل من ش����ارك يف ه����ذا املؤمتر ، 
مشيًدا مبن قام على تنظيمه ، حتى 
ظهر به����ذه الصورة املش����رفة التي 
ترمز إل����ى مكانة مص����ر احلضارة 
، مرحًب����ا بكل الس����ادة احلضور يف 

بلدهم الثاني مصر.
    وأكد س����يادته أن هناك مناذج 
رائع����ة م����ن احل����وار واحمل����اورة قد 
ذكره����ا الق����رآن الك����رمي ، كالنملة 
س����ليمان  س����يدنا  خاطب����ت  الت����ي 
)علي����ه الس����الم( : ” َحتَّ����ى ِإَذا أَتَْوا 

لَ����ٌة يَا أَيَُّها  َعلَ����ى َواِد النَّْم����ِل َقالَْت مَنْ
النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل يَْحِطَمنَُّكْم 
ُس����لَيَْماُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم اَل يَْش����ُعُروَن” 
، وكالهده����د حينما خاطب س����يدنا 
س����ليمان )عليه السالم( حيث يقول 
يْ����َر َفَقاَل َما ِلَي  َد الَطّ تعال����ى : “َوتََفَقّ
اَل أََرى الُْهْدُه����َد أَْم َكاَن ِمَن الَْغاِئِبنَي 
بَنَّ����ُه َعَذاًبا َش����ِديًدا أَْو أَلَْذبََحنَُّه  أَلَُعِذّ
ِب����نٍي َفَمَكَث  أَْو لَيَْأِتيَِنّ����ي ِبُس����لَْطاٍن ُمّ
����ا لَْم  َغيْ����َر بَِعي����ٍد َفَق����اَل أََحط����ُت مِبَ
ْط ِبِه َوِجئْتَُك ِمن َس����بٍَإ ِبنَبٍَإ يَِقنٍي”  حُتِ
، مستش����هًدا س����يادته بالعدي����د من 
مح����اورات العرب وس����جلهم احلافل 
واملل����يء باحل����وارات الهادف����ة الت����ي 
استقتها الدنيا من حضارة اإلسالم 

العظيم.
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القس/ جان أجاه تورى : 
الرئيس / السيسي رجل سالم من طراز فريد 

وينبغي أن جند أرًضا مشتركة بني األديان 
املختلفة

أ .د/ بكر زكي عوض :
وزارة األوقاف اعتمدت إصدار أعمال علمية 
وسطية متميزة وتبنت مراكز بحثية متطورة 

لتجديد الفكر اإلسالمي
 أ.د/ عوض إسماعيل :

وزارة األوقاف جنحت جناًحا غير مسبوق داخلًيا 
وخارجًيا واحلوار وسيلة من وسائل التواصل مع اآلخرين

السيد/ الولي محمد املصطفى طه :
إنصاف اآلخر من األسس العظيمة يف احلوار

الدكتور/ باسارو توري :
تعاليم القرآن الكرمي والسنة النبوية ترسخ 
لقيم إنسانية راقية واإلسالم حث على احلوار 

الهادف وترسيخ قيم العيش املشترك
أ/ هاني لبيب :

األديان أكبر من األحداث وأكبر من األزمات 
والتوترات

 انطلق����ت فعاليات اجللس����ة العلمية األولى برئاس����ة  د 
/ محمد ضافر عيس����ي - رئيس برئاس����ة األعلى للشؤن 
االس����المية بتش����اد ، وحتدث فيها أ. د/ بكر زكي عوض 
العمي����د الس����ابق لكلية أصول الدي����ن جامعة األزهر ، وأ. 
د/ عوض إسماعيل عبداهلل محمد عميد كلية الدراسات 
اإلس����المية والعربي����ة للبن����ني جامعة األزه����ر ، والقس/ 
جان أج����اه تورى رئيس مجلس إدارة التحالف املس����يحي 
بالنروي����ج ، والس����يد/ الولي محم����د املصطفى طه املدير 
العام لإلعالم والنش����ر مبوريتانيا ، واألستاذ/ هاني لبيب 
رئيس حترير موقع مبتدا وعضو املجلس القومي ملكافحة 

اإلرهاب.
ويف بداية اجللس����ة أكد الدكتور/ محمد خاطر عيسى 
رئيس املجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية بتش����اد رئيس 
اجللس����ة أن جمهورية مصر العربية دائًما رائدة برموزها 
الديني����ة م����ن علم����اء األزه����ر الش����ريف أصح����اب الفكر 
الوس����طي املس����تنير , وقد بش����ر نبي اهلل يوس����ف )عليه 
الس����الم( بأمنها وأمانه����ا ، حيث يقول تعال����ى : ” اْدُخلُوا 

ُ آِمِننَي”. ِمْصَر ِإْن َشاَء اهلَلّ
ويف كلمت����ه أكد القس/ جان أجاه توري أنه متأثر بهذه 
القيادة احلكيمة لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي  ،   

وأنه رجل سالم من طراز فريد .
مش����يًرا إلى أن احلوار واالس����تماع لآلخرين ضروريان 

خالل اجللسة العامة األولى ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

مصر العربية دائًما رائدة برموزها الدينية 
أصحاب الفكر الوسطي املستنير
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للغاي����ة ، فالكرام����ة ش����رف لكل الن����اس جميًع����ا ، وعلينا 
جميًعا أن نلتزم بأخالقيات احلوار يف جميع مناقشاتنا .
مؤك����ًدا أن����ه يجب أن جن����د أرًضا مش����تركة بني األديان 
املختلفة ، فاجلميع إنس����ان ، واهلل خالق اجلميع ، مشيًرا 
إل����ى أن جمي����ع الرس����االت الس����ماوية تتح����دث ع����ن حق 
اجلميع يف احلياة ، فعلينا جميًعا احترام عقائد اآلخرين 

واجتاهاتهم الفكرية.
ويف كلمت����ه أك����د أ. د/ بكر زكي عوض العميد الس����ابق 
لكلي����ة أص����ول الدي����ن جامع����ة األزه����ر أن وزارة األوقاف 
اعتمدت إصدار أعمال علمية وسطية متميزة ، واختارت 
أه����ل االعتدال للمش����اركة يف التدري����ب والتثقيف وتنمية 
مهارات األئمة والواعظات ، وعقدت ندوات مش����تركة مع 
ش����ركاء الوطن ليتحول احلوار إلى حوار عقلي للمشاركة 
يف احلقوق والواجبات ، كما أنشأت مراكز بحثية متطورة 
لت وزارة األوقاف هذا  لتجديد الفكر اإلسالمي ، وقد فَعّ
األم����ر وتبنت����ه بص����ورة حقيقية يلمس����ها كل منصف على 

أرض الواقع.
كما بني س����يادته أن الدعوة اإلس����المية لم تكن س����رية 
يف ي����وم من األيام، وأن كثيًرا م����ن اجلماعات واجلمعيات 
اس����تغلت فكرة الس����رية وبنت عليه����ا وانطلقت منها، وأن 
دع����وى الس����رية يف مرحل����ة التكوي����ن حتى تأت����ي مرحلة 
التمك����ني دعوى ال أس����اس لها من الصح����ة ، وبهذا يغلق 
الباب على املتطرفني الذين دعوا إلى التكوين السري أوالً 
ثم يف مرحلة التمكني يكون الس����يف والقتال ، واخلطاب 
القرآن����ي كله موجه إلى العقل ومن����ه ما يحث العقل على 

التفكير.
ويف كلمته أكد أ. د/ عوض إس����ماعيل عبد اهلل محمد 
عميد كلية الدراس����ات اإلسالمية والعربية للبنني جامعة 
األزهر أن جناح وزارة األوقاف مس����تمر داخلًيا وخارجًيا 
ال س����يما يف اختيارها عنوان هذا املؤمتر : “حوار األديان 
والثقاف����ات “، مبيًنا أن م����ن أجّل النعم التي أنعم اهلل جل 
وع����ال به����ا على اإلنس����ان نعم����ة البيان , واحلوار وس����يلة 
م����ن وس����ائل التواصل مع اآلخرين، وأن����ه طريق من طرق 
اإلص����الح الناج����ح إذا التزم����ت في����ه اآلداب والضواب����ط 

والشروط .
وبني س����يادته أن للحوار قيم����ة عالية، وأهمية بالغة يف 
الوصول إلى غاية وهدف س����اٍم ، وهو وس����يلٌة من وسائل 
الوصول باإلنسان إلى احلقيقة ، وقد طبق سيدنا محمد 
)صلى اهلل عليه وس����لم( طريق الق����رآن يف االعتماد على 
هذا األس����لوب احلكيم يف تبليغ دعوته باحلوار مع الناس 
جميًعا مس����لمني وغيرهم ، حتى وص����ل إلى قلوب الكافة 

وعقولهم باحلجة واإلقناع.

ويف كلمته أكد السيد/ الولي محمد املصطفى طه املدير 
العام لإلعالم والنش����ر مبوريتانيا أن الرس����الة اإلسالمية 
ج����اءت رحم����ة للعاملني ، مش����يًرا إل����ى أن اإلنصاف مبدأ 
أساس يف اإلسالم الحترام وتكرمي اآلخر ، يقول تعالى : 
ْمنَا بَِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم يِف الْبَِرّ َوالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهم  “َولََق����ْد َكَرّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل ” . َّ لْنَاُهْم َعلَى َكِثيٍر مِمّ ِيّبَاِت َوَفَضّ َن الَطّ ِمّ
وأكد فضيلته أن منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الدعوة 
إل����ى اآلخ����ر يكون باحلكم����ة واملوعظة احلس����نة ، فمنهج 
احلكم����ة يتفاعل مع العق����ل ، و منهج املوعظة يتفاعل مع 
ال����روح ، ف����ال ميكن أن نأخ����ذ املوعظ����ة دون عقل فتكون 
تش����ويًها لإلس����الم ، ق����ال تعال����ى : ” اْدُع ِإلَى َس����ِبيِل َرِبَّك 
َس����نَِة ” ، ويف احلديث يقول النبي  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ِباحْلِ
)صل����ى اهلل علي����ه وس����لم( :” ي����ا أيُّه����ا النَّ����اس، إَنّ منكم 
ِري����ن”، وأض����اف أنه يجب أن نق����دم الدين يف صورته  ُمنَِفّ
اجلميلة ال يف ص����ورة منطية منافية للفكر والعقل، حيث 

يقول تعالى: “َوُقولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً”.
ويف كلمته أكد السيد/ باسارو توري مدير جامعة امللك 
عب����د العزيز وعض����و مجلس املش����ايخ والقبائل مبالي أن 
املفاهي����م اإلنس����انية والقيم املش����تركة تتواف����ق مع تعاليم 
الق����رآن الكرمي والس����نة النبوي����ة ، فعادات البش����ر يغلب 
عليها الطابع اإلنس����اني ، ألن الرحمة واحملبة والوفاء قد 

زرعها اهلل ) عز وجل ( يف نفوس البشر .
وال ش����ك أن مب����دأ تك����رمي اإلنس����ان حث علي����ه القرآن 
ْمنَا بَِني آَدَم” ، فكرم  الكرمي ، حيث يقول تعالى: “َولََقْد َكَرّ
اهلل اإلنس����ان يف خلق����ه بصورته التي خلق����ه عليها ، ويف 
نفس����ه مبا يحمله بني جنباته من الرحمة والتسامح ، كما 
حثه عل����ى احلوار الذي يهدف إلى ترس����يخ قيم املواطنة 
والعي����ش املش����ترك ، وهو األصل العام الذي تس����ير عليه 
البشرية ، وما كان من فهم خاطئ لهذه املبادئ واملفاهيم 
هو الذي حدا بالبش����رية إلى ما يحدث فيها من نزاعات 

وحروب .
ويف كلمته أكد األستاذ/ هاني لبيب أنه ينبغي أن تتغير 
بع����ض املفاهيم مثل قب����ول اآلخر على اخت����الف معتقده 
ودينه ؛ فاألديان الس����ماوية تؤمن باالختالف ، لذلك كان 
على كل شخص أن يفهم أنه كما يريد مني أن أفهمه عليه 

أن يفهمني أنا أيًضا .
مبيًن����ا أن األدي����ان أكدت على أن أس����مى قيمة لها هي 
لغة احلوار البناء ، مش����يًرا إل����ى أن جتديد الفكر الديني 
هو األساس الذي تسير عليه البشرية يف شتى عصورها 
وطبًق����ا لتبعات أحداثه����ا ؛ ألن األديان أكبر من األحداث 
وأكبر من األزمات والتوترات التي حتدث بني حني وآخر.
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سيادة النائب/ عبد السالم نصية عضو مجلس النواب 
الليبي:

ضرورة إقامة احلوار على قواسم مشتركة
نائب رئيس مجلس الدولة املصري :

مصر ستظل رمًزا للتعايش السلمي بني األديان
رئيسة االحتاد البرملاني الدولي سابًقا :

احلوار البناء والفعال تسعد به البشرية ونتجاوز من 
خالله األزمات

رئيس اللجنة الدينية مبجلس الشيوخ :
احلوار ضرورة اجتماعية من أهم وسائل بناء 

احلضارات
رئيس محكمة اجلنايات :

ديننا احلنيف يشير إلى التنوع واالختالف فهو آية 
من آيات اهلل وسننه الكونية

 س��يادة النائب /أحمد اجلابوري عضو مجلس النواب 
العراقي :

احلوار يعد اخلطوة األولى واملدخل السليم يف 
محاربة الفكر املتطرف

 انعق����دت فعاليات اجللس����ة العامة الثانية بعن����وان : “البرملان 
واحل����وار” برئاس����ة س����يادة النائ����ب/ محم����د أبو العين����ني وكيل 
مجل����س النواب، وحتدث فيها كل من س����يادة النائبة/ جابرييال 
كويفاس رئيس����ة االحتاد البرملاني سابًقا وعضو مجلس الشيوخ 
باملكسيك، وس����يادة النائب/ يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية 
مبجلس الش����يوخ، وس����يادة النائ����ب/ عبد الس����الم نصية عضو 
البرمل����ان العربي بليبيا، وس����يادة النائب/ أحمد اجلابوري عضو 
البرمل����ان العربي بالعراق، وس����يادة املستش����ار الدكت����ور/ محمد 

خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة املصري ، وس����يادة املستشار 
الدكتور/ علي عمارة رئيس محكمة اجلنايات وأمن الدولة العليا 

مبحكمة استئناف القاهرة .
ويف بداي����ة اجللس����ة أكد س����يادة النائب/ محمد أب����و العينني 
وكي����ل مجلس النواب ورئيس اجللس����ة أن رج����ال الفكر والدعوة 
هم الذين يحملون مش����اعل العلم والثقافة للبش����رية ، ومن قلب 
القاهرة أجلس بينهم يف هذا املؤمتر الكبير الذي يرعاه الس����يد 
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي )حفظه اهلل( الذي يحرص دوًما 
على أن يصل صوت اإلسالم الوسطي املستنير إلى ربوع الدنيا، 
كم����ا أن قرارات����ه الصائب����ة ورؤاه املس����تقبلية جعل����ت من قضية 
جتدي����د اخلط����اب الديني أم����ًرا ذا أهمية بالغة ؛ مل����ا طرأ على 
الس����احة احمللية والدولية من أحداث دعت إلى نظرة جديدة يف 

فهم النصوص.
مبيًن���ا س���يادته أن هناك خلًط���ا كبيًرا بني أصح���اب احلوار 
السياس���ي أو الثق���ايف أو العق���دي والذي أصبح يس���يطر عليه 
النزع���ات العرقي���ة واأله���واء املذهبي���ة ؛ فكان لزاًم���ا من عقد 

مؤمتر دولي يرعى ويؤصل قواعد احلوار الهادف والبناء .
مؤك���ًدا س���يادته على أهمي���ة دور وزارة األوق���اف يف محاربة 
اإلرهاب وتصديها لألفكار املتطرفة واجلماعات املتشددة التي 
تركت احلوار جانًبا وجلأت لصوت العنف ، مثمًنا حسن اختيار 
عن���وان املؤمتر )ح���وار األديان والثقاف���ات( ، متمنًيا تكرار مثل 

هذه املؤمترات التي تؤكد ريادة مصر يف شتى املجاالت .
مش����يًرا س����يادته إل����ى وجوب احت����رام األديان واملقدس����ات 
والرم����وز الديني����ة ، مؤك����ًدا أن مص����ر قاوم����ت اإلرهاب بكل 
أشكاله ، واستطاعت قواتها املسلحة أن حتمي البالد من شر 
هذه اجلماعات املتطرفة ، واستطاعت أن تُعيد بناء ما دمرته 

 خالل اجللسة العامة الثانية بعنوان : )البرملان واحلوار(

الرئيس السيسي حريص على وصول صوت اإلسالم الوسطي 
املستنير إلى ربوع الدنيا

وكيل مجلس النواب األستاذ /محمد أبو العينني : 
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هذا اجلماعات .
ويف بداي���ة كلمت���ه قدم الس���يد النائب/ عبد الس���الم نصيه 
عضو مجلس النواب الليبي الشكر والتقدير للقائمني على هذا 
املؤمتر حتى وصل إلى هذا النجاح ، وثمن سيادته جهود مصر 
يف ترس���يخ ثقاف���ة احلوار ، مؤكًدا على أهمي���ة دور البرملان يف 
ترس���يخ مفهوم احل���وار وكيفية العمل ب���ه ، وأن الوقع أثبت أن 
البرملان���ات ميكنها توظيف مفهوم احلوار فيما يخدم البش���رية 
جمعاء، مؤكًدا س���يادته على ضرورة إقامة احلوار على قواس���م 
مشتركة وهذا هو النهج الذي تبناه البرملان العربي حيث أعطى 
األولوي���ة لتعزيز احلوار البناء س���واء ب���ني البرملانات العربية أو 

الدولية .
ويف كلمته أشاد سيادة املستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب 
خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة املصري بجهود معالي وزير 
األوق���اف قائ���اًل : “وزير األوق���اف يعد عالمة ب���ارزة يف العالم 
احلدي���ث النفتاحه على العال���م العربي واإلفريق���ي , وانتهاجه 
سياس���ة جدي���دة يف نش���ر الفكر الوس���طي املس���تنير” ، مؤكًدا 

س���يادته أن الس���الم ب���ني الدول 
ال يتحق���ق إال م���ن خ���الل حوار 
بناء يقوم على قواس���م مش���تركة 
تهدف إلى إسعاد البشرية ، وأن 
اإلسالم أكد على احترام األديان 
والرم���وز  املقدس���ات  واحت���رام 

الدينية، كما أكد سيادته أن مصر ستظل رمًزا للتعايش السلمي 
ب���ني األدي���ان فثقافة احلوار ب���ني األديان هي من أهم وس���ائل 
مقاوم���ة اجلماعات املتطرفة , كما دعا س���يادته إلقامة مجلس 

عاملي حلوار األديان وليس مجلًسا يخص دولة معينة.
ويف كلمتها أكدت النائبة/ جابرييال كويفاس رئيس���ة االحتاد 
البرملاني الدولي سابًقا وعضو مجلس الشيوخ يف املكسيك أننا 
دائًما ما نرس���خ للقيم التي جتمعنا ح���ول مائدة واحدة ، والتي 
جتمع وال تفرق ، وتعزز س���بل التعاون والتكاتف بني األمم وبني 
األفراد ، مبينة س���يادتها أن االحتاد أساس نستطيع أن نتجاوز 
ب���ه ونقاوم به التطرف الفكري ، وذلك من خالل انتهاج احلوار 
البن���اء الذي ه���و الطريق الوحيد للوصول إلى عيش مش���ترك، 
وأن نض���ع نص���ب أعينن���ا س���عادة ش���عوبنا ، وحتقي���ق آماله���م 
وطموحاتهم ، وأننا جميًعا نس���عى إلس���عاد البش���رية من خالل 

حوار بناء وفعال.
ويف كلمته قدم س���يادة النائب/ يوسف عامر رئيس اللجنة 
الدينية مبجلس الش���يوخ الش���كر والتقدير ل���وزارة األوقاف 
عل���ى دعوته حلض���ور هذا املؤمت���ر املهم ال���ذي ينعقد حتت 
رعاية فخامة الس���يد الرئيس/ عبد الفتاح السيس���ي رئيس 
اجلمهورية )حفظه اهلل( ، مؤكًدا س���يادته أن احلوار ضرورة 
اجتماعية وحاجة إنسانية يفرضها الواقع ووسيلة من وسائل 

صناعة احلضارات.
وأشار سيادته إلى أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح 
به أولها ، وأن احلوار الفعال هو الس���بيل إلى اس���تعادة الوعي 

الرشيد حتى تكون األمة يف مقدمة الركب .
ويف كلمته أكد املستش���ار الدكتور/ علي عمارة رئيس محكمة 
اجلناي���ات وأم���ن الدولة العلي���ا مبحكمة اس���تئناف القاهرة أن 
االختالف بني البش���ر يف ش���ئون دينهم ويف ش���ئون دنياهم أمر 
ق���دمي، وس���يبقى هذا االختالف س���نة بينهم إل���ى أن يرث اهلل 
األرض وم���ن عليه���ا، وه���ذه احلقيقة أكدها الق���رآن الكرمي يف 
َعَل  كثير من آياته، ومن ذلك قول اهلل تعالى: “َولَْو َش���اَء َربَُّك جَلَ
ًة َواِحَدًة َواَل يََزالُوَن ُمْختَِلِفنَي، ِإاَلّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك  النَّاَس أَُمّ
َخلََقُهْم”، وأن ديننا احلنيف قائم على التنوع واالختالف فهو آية 

من آيات اهلل وسننه الكونية.
وأكد س���يادته أنه إذا كان احلوار الذي يدور بني الناس يقوم 
على التواضع واالحترام املتبادل بني األطراف، وعلى األس���لوب 
امله���ذب اخلالي م���ن كل ما ال يليق؛ كانت نتائج���ه طيبة، وآثاره 
حميدة؛ ألنه يف الغالب األعم 
يوصل إل���ى احلقيقة املرجوة، 
وإلى االتف���اق ولو على معظم 
املس���ائل التي دار م���ن أجلها 

احلوار.
أع���رب  كلمت���ه  بداي���ة  ويف 
س���يادة النائب/ أحمد اجلابوري عضو البرملان العربي العراقي  
أن الع���راق ثم���ن جه���ود مص���ر يف تعزيز احلوار ب���ني أصحاب 

الديانات املختلفة.
مؤك���دا أن احل���وار يعد اخلط���وة األولى واملدخل الس���ليم يف 
محارب���ة الفكر املتطرف ، والتي تس���عى اجلماع���ات اإلرهابية 

واملتطرفة إلى نشره.
وأوص����ى س����يادته بترجمة توصي����ات ومواثيق ه����ذه املؤمترات 
ونقلها ملختلف دول العالم ، لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي 

املشترك ، وحتقيق االستقرار األمني يف جميع دول العالم.
ويف مداخل���ة ملعالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
أك���د معاليه أن العالقة ب���ني احلكومة والنواب عالقة تكاملية ، 
وق���د خصصنا هذه اجللس���ة للتأكيد على ه���ذا املعنى ، موجًها 
معاليه الش���كر للبرمل���ان املصري ملا قدمه ل���وزارة األوقاف من 
تش���ريعات نظم���ت وس���اعدت عل���ى تيس���ير العمل وتس���هيله ، 
واس���تجابة لتوصي���ات املؤمتر وبن���اًء على رغبة وطلب الس���ادة 
وف���ود وأعض���اء مؤمت���ر املجل���س األعلى للش���ئون اإلس���المية 
احل���ادي والثالث���ني بعنوان : “ح���وار األدي���ان والثقافات” ، قرر 
معال���ي أ. د/ محم���د مختار جمعة وزير األوقاف إنش���اء مركز 
دول���ي حلوار األدي���ان والثقافات مبقر املجلس األعلى للش���ئون 

اإلسالمية بالقاهرة .

أ.د/ محمد مختار جمعة - وزير األوقاف
العالقة بني احلكومة والنواب 

عالقة تكاملية 
إنشاء مركز دولي حلوار األديان والثقافات
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رئي��س مجلس أمناء مركز امللك حمد العاملي للتعايش 
السلمي  بالبحرين: 

حرية العقيدة من املبادئ السامية يف ديننا احلنيف
مفتي كازاخستان: 

العالقات املصرية الكازاخستانية عميقة واإلسالم 
دين يدعو إلى حرية املعتقد

نائب مفتي تنزانيا :
احلوار يف اإلسالم من األساليب األساسية يف الدعوة 

إلى اهلل )عز وجل(
رئيس احتاد أئمة البرازيل :

األوقاف املصرية رائدة يف مجال التجديد
رئيس املشيخة اإلسالمية األلبانية:

ينبغي أن يكون احلوار البناء املثمر هدف اجلميع
أمني املجلس اإلسالمي بجنوب السودان :

نتطلع للتعاون الكبير مع مصر واألوقاف املصرية
مفتي أوكرانيا :

ينبغي أن جتتمع الشعوب على مشتركات إنسانية
انعق���دت فعالي���ات اجللس���ة العام���ة الثالثة ملؤمت���ر املجلس 
األعلى للش���ئون اإلس���المية احلادي والثالثني بعن���وان : “حوار 
األديان والثقافات” برئاس���ة س���يادة النائ���ب/ عالء عابد عضو 
مجل���س النواب والنائب األول لرئيس البرملان العربي , وحتدث 
فيه���ا الدكتور/ خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز امللك 
حمد العاملي للتعايش الس���لمي بالبحرين ، والشيخ/ ناوريزباي 
ح���اج تاجونولي املفت���ي األعلى ورئيس اإلدارة الدينية ملس���لمي 

كازاخس���تان ، والش���يخ/ الهادي موس���ى سالم ش���يخ محافظة 
دار الس���الم نائًبا عن الش���يخ/ أبي بكر بن زبي���ر مفتي تنزانيا 
, والدكت���ور/ عبد احلميد متولي رئيس مجل���س أئمة البرازيل ، 
والش���يخ/ بوهار سباهيو رئيس املش���يخة اإلسالمية األلبانية , 
والس���يد/ عبد اهلل براك كوت أمني املجلس اإلسالمي بجنوب 
الس���ودان ، والش���يخ/ أحمد متي���م مفتي أوكراني���ا ، ومبراعاة 

جميع اإلجراءات االحترازية والوقائية.
ويف بداية اجللس���ة ق���دم النائب/ عالء عاب���د عضو مجلس 
الن���واب والنائ���ب األول لرئيس البرمل���ان العربي الش���كر لوزير 
األوق���اف على دعوته لهذا املؤمتر ، مؤكًدا أن احلوار هو مفتاح 
التعاي���ش الس���لمي ، وينبغي أن نتخذ من احلوار البناء أس���لوًبا 

ومنهًجا.
ويف بداية كلمته قدم الدكتور / خالد آل خليفة رئيس مجلس 
أمن���اء مرك���ز امللك حم���د العامل���ي للتعايش الس���لمي بالبحرين 
الشكر والتقدير ملعالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
عل���ى دعوت���ه الكرمي���ة للمش���اركة يف ه���ذا املؤمت���ر معرًبا عن 
س���عادته لوج���وده بني نخبة م���ن العلماء واملفكري���ن ، مؤكًدا أن 
حرية العقيدة من املبادئ الس���امية يف ديننا احلنيف قبل نش���أة 
املنظمات احلقوقية ، وقد مت إنش���اء مركز امللك حمد للتعايش 

السلمي والذي يهدف إلى نشر الوعي وخاصة بني الشباب.
ويف كلمت���ه قدم الش���يخ/ ناوريزب���اي ح���اج تاجونولي املفتي 
األعلى ورئيس اإلدارة الدينية ملسلمي كازاخستان الشكر ملعالي 
وزي���ر األوق���اف وللمصريني كافة حكومة وش���عبا , مؤكداً عمق 
العالقات املصرية الكازاخس���تانية ؛ فمس���جد الظاهر بيبرس 
هو وجهة لكل أبناء ش���عب كازاخستان ، مؤكًدا أن اإلسالم دين 

خالل اجللسة العامة الثالثة ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية
سيادة النائب عالء عابد :

احلوار البناء مفتاح التعايش السلمي  وينبغي أن نتخذه أسلوًبا ومنهًجا
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يِن” ، وقد  يدعو إلى حرية املعتقد ، يقول تعالى: “اَل ِإْكَراهَ يِف الِدّ
أبرم رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( وثيقة املدينة التي هي 

دستور للتعايش السلمي بني أبناء الوطن الواحد.
ويف كلمته قدم الش���يخ/ الهادي موس���ى سالم شيخ محافظة 
دار الس���الم الش���كر لس���يادة الرئي���س/ عبد الفتاح السيس���ي 
عل���ى رعايته لهذا املؤمتر ، وملعال���ي أ. د/ محمد مختار جمعة 
وزير األوقاف على عقد هذا املؤمتر الهادف إلى نش���ر صحيح 
الدين وترس���يخ مبدأ احلوار ، مؤكًدا على أن مش���اركته يف هذا 
املؤمت���ر دليل على وحدتنا كدول حوض النيل ، وعالقتنا مبصر 
واألوقاف املصرية وطيدة ، مشيًرا إلى أن موضوع حوار األديان 
والثقافات موضوع واس���ع ، حيث يعتبر احلوار يف اإلس���الم من 
األس���اليب األساس���ية يف الدعوة إلى اهلل )عز وجل( ، والقرآن 
الكرمي زاخر بأس���اليب احلوار مع املخالفني ، حيث خلقنا اهلل 
مختلف���ني يف الفك���ر والعقيدة وهذه س���نة اهلل يف الكون ، يقول 
ًة َواِح���َدًة َواَل يََزالُوَن  َعَل النَّاَس أَُمّ س���بحانه : “َولَْو َش���اَء َربَُّك جَلَ
ُمْختَِلِف���نَي” ، وق���د ضمن اإلس���الم احلرية جلمي���ع الناس يقول 

تعالى : ” َفَمْن َشاَء َفلْيُْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفلْيَْكُفْر” .
مؤكًدا أن احلوار مبدأ رس���خته الش���ريعة اإلس���المية ، حيث 
جاءت التوجيهات القرآنية والس���نة النبوية مؤكدة لهذا املبدأ ، 
يقول تعالى : “َوِإْذ َقاَل اهلل يَا ِعيَسى ابَْن َمْرمَيَ أَأَنَت ُقلَْت ِللنَّاِس 
” ، كان رد عيس���ى )عليه  ِ ���َي ِإلََه���نْيِ ِم���ن ُدوِن اهلَلّ اتَِّخُذوِن���ي َوأُِمّ
الس���الم( بأس���لوب راٍق وأدب جم : “َقاَل ُس���بَْحانََك َما يَُكوُن ِلي 
أَْن أَُق���وَل َما لَيَْس ِلي ِبَحٍقّ ِإن ُكن���ُت ُقلْتُُه َفَقْد َعِلْمتَُه تَْعلَُم َما يِف 

ُم الُْغيُوِب” نَْفِسي َواَل أَْعلَُم َما يِف نَْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعاَلّ
وأوض���ح أن الل���ني يف القول مع املخالف أس���اس من أس���س 
ُر أَْو  احل���وار ، يق���ول تعال���ى : ” َفُقواَل لَُه َق���ْواًل لَِّيًّن���ا لََّعلَّ���ُه يَتََذَكّ

يَْخَشى” .
ويف كلمته قدم الدكت���ور/ عبد احلميد متولي رئيس املجلس 
األعلى لألئمة بالبرازيل كل الش���كر ملعالي أ. د/ محمد مختار 
جمعة وزير األوقاف على دعوته للمشاركة يف هذا املؤمتر العام 
اجلامع ، والذي تعد كلمته يف افتتاح هذا املؤمتر كلمة تاريخية  
فهو رجل املهام الصعبة ، وقد اس���تطاع بحنكته وبعلمه أن يقود 
ه���ذه املرحل���ة يف هذا الوقت العصي���ب ، وأن األوقاف املصرية 
رائ���دة يف مجال التجديد ، مش���يًدا بإص���دارات األوقاف التي 

تتناول تفكيك الفكر املتطرف.
مؤك���ًدا أن احلوار الفع���ال يحتاج دائًما إل���ى طاقة عالية من 
احل���ب ، حترر العقل من اخل���وف ، وتوفر األمان الفكري الذي 
يس���مح بتبادل األفكار على أس���اس من رؤية واضحة ومتحررة 
م���ن القيود الفكرية ، وأن من يدخل احلوار وقد انطوت نفس���ه 
عل���ى كره اآلخر تراه يش���تد يف احلوار حول م���ا يعرضه اآلخر 

عليه من أمور لو أتته من غير هذا احملاور لقبلها بال جدال.
ويف كلمت���ه قدم الس���يد/ عبد اهلل براك ك���وت أمني املجلس 

اإلس���المي بجنوب السودان الش���كر ملعالي أ. د/ محمد مختار 
جمعة وزير األوقاف على رعايته لهذا املؤمتر الهام ، مشيًرا إلى 
أن ملصر دور محوري مع إخواننا يف الس���ودان ، وقد اس���تفادت 
الس���ودان م���ن علماء مصر بعلمه���م وأخالقه���م ، ومنهجهم يف 
الدع���وة إلى اهلل باحلكم���ة واملوعظة احلس���نة ، ونحن بحاجة 
ماسة إلى احلوار البناء الذي يساعد يف بناء األمم واملجتمعات 

، ونتطلع للتعاون الكبير مع مصر واألوقاف املصرية .
ويف كلمت����ه ق����دم الش����يخ/ بوه����ار س����باهيو رئيس املش����يخة 
اإلس����المية األلباني����ة الش����كر ملعالي وزي����ر األوق����اف على هذه 
الدع����وة الكرمية , مؤكًدا أنه ينبغي أن يكون احلوار البناء املثمر 
هو هدف اجلميع , فاملولى )عز وجل( لم يخلق الناس ليتناحروا 
أو يس����تعبد بعضهم بعًض����ا , ولكن ليتعارف����وا ويتآلفوا ويتحابوا  
يق����ول تعال����ى : ” يَ����ا أَيَُّها النَّ����اُس ِإنَّ����ا َخلَْقنَاُك����ْم ِمْن َذَك����ٍر َوأُنْثَى 
َوَجَعلْنَاُكْم ُش����ُعوًبا َوَقبَاِئ����َل ِلتََعاَرُفوا ” , كما قال أيًضا :” َوتََعاَونُوا 
ثِْم َوالُْعْدَواِن ” , مشيًرا إلى  َعلَى الِْبِرّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى اإْلِ
أن اإلس����الم يدعو إلى االس����تقرار وإلى تعزيز التعايش السلمي 
ونشر ثقافة احلوار بني اإلنسانية جمعاء , ويف بالدنا نعلم جيًدا 
أن اإلسالم هو الدين الصحيح الذي يدعو إلى الوسطية  مثمًنا 

دور وزارة األوقاف الكبير يف مصر أو يف خارج مصر .
ويف كلمت����ه قدم الش���يخ/ أحمد متيم مفتي أوكرانيا الش���كر 
ملعال���ي وزي���ر األوقاف أ.د/ محم���د مختار جمع���ة على جهوده 
لتق���دمي الص���ورة الصحيح���ة لوحدة الش���عب املص���ري ووحدة 
نس���يجه الوطن���ي ، مؤكًدا أنه مهما اختلف���ت الثقافات ال بد أن 
جتتمع الش���عوب على مشتركات إنس���انية ، واإلسالم علمنا أن 
نؤمن بكل األنبياء والرسل حتى لو اختلفت الشرائع , فاالختالف 
موجود واملفاهيم تختلف باختالف الثقافات واملجتمعات , ومن 
كم���ال اإلميان عند املس���لم محب���ة اخلير للغي���ر , يقول�: “ال 

يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه”.
ويف مداخلة ملعالي أ.د/ محمد مختار وزير األوقاف أكد 
معاليه أن وزارة األوقاف املصرية تقوم بجهد عظيم يف نشر 
الفكر الوسطي املستنير من خالل جامعة نور مبارك ومن 
خ����الل املراكز الثقافية ، مؤكًدا معالي����ه أن وزارة األوقاف 
املصرية دائمة التنس����يق مع أشقائنا يف السودان ، وفتحنا 
الباب يف أكادميية األوقاف الدولية لتدريب وتأهيل األئمة 
والوعظ����ات والتي تُع����د صرًحا علمًيا عاملًي����ا لكل الدول ، 
داعًي����ا ضي����وف املؤمتر إلى القيام بزي����ارة غًدا لألكادميية 

الدولية لتدريب األئمة والواعظات وإعداد املدربني.
مش����يًرا معاليه إلى أن العلم املراد يف قوله تعالى: “يَْرَفِع 
اهلل الَِّذي����َن آَمنُ����وا ِمنُكْم َوالَِّذي����َن أُوتُوا الِْعلْ����َم َدَرَجاٍت” هو 
العل����م املطلق وليس العلم الدين����ي فقط ، ويف قوله تعالى: 
ْكِر ِإن ُكنتُ����ْم اَل تَْعلَُموَن” امل����راد هم أهل  “َفاْس����َألُوا أَْه����َل الِذّ

االختصاص أًيا كان نوعه .
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وزير األوقاف :
أكادميية األوقاف الدولية ليست للمصريني 

فحسب وإمنا تفتح أذرعها للجميع
برامج ومناهج غير تقليدية باألكادميية تساعد 

على سعة األفق وإدراك الواقع
وهدفنا نشر سماحة اإلسالم الوسطي يف ربوع 

العالم
رئيس البرملان العربي :

وزير األوقاف رجل دولة يف املقام األول ورجل 
املهام الصعبة  

والبرملان العربي سيعمل على تنفيذ كل 
التوصيات التي ستخرج عن هذا املؤمتر
وزير الشئون الدينية واألوقاف السوداني :

العلم حياة للنفوس وغذاء لألرواح وللمرأة دور 
كبير يف احلوار

وكي��ل وزارة الش��ئون الديني��ة واإلرش��اد باململكة 
العربية السعودية :

التنظيم املبهر ملؤمتر حوار األديان والثقافات 
دليل جناح وزارة األوقاف املصرية

فقدان احلوار يهدد األمن واالستقرار

أمني عام املؤمتر اإلسالمي األوروبي بفرنسا :
وزارة األوقاف استطاعت تأسيس منظومة فكرية 

جديدة
وكي��ل جلنة الش��ئون الدينية واألوق��اف مبجلس 

النواب :
وزارة األوقاف ووزير األوقاف دائما ما يأتيان 

باجلديد
انطلقت فعاليات اجللس���ة العامة اخلامسة مبقر أكادميية 
األوق���اف الدولية لتأهيل وتدريب األئمة والواعظات وإعداد 
املدرب���ني مبدينة الس���ادس من أكتوبر , برئاس���ة معالي أ.د/ 
محمد مختار جمعة وزير األوقاف ، وحضور معالي السيد/ 
عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرملان العربي , ومعالي 
الش���يخ/ نصر الدين مفرح وزير الش���ئون الدينية واألوقاف 
بالس���ودان , والدكت���ور/ محمد العريفي وكيل وزارة الش���ئون 
الديني���ة واإلرش���اد باململك���ة العربية الس���عودية , والدكتور/ 
محمد البشاري أمني عام املؤمتر اإلسالمي األوروبي بفرنسا 
, و أ.د/ أس���امة العب���د وكيل جلنة الش���ئون الدينية واألوقاف 
مبجلس النواب , مع مراعاة اإلجراءات والتدابير االحترازية 

الالزمة.
ويف كلمت���ه رح���ب معال���ي أ.د/ محمد مخت���ار جمعة وزير 

خالل اجللسة العامة اخلامسة ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

التنظيم املبهر ملؤمتر حوار األديان والثقافات 
دليل جناح وزارة األوقاف املصرية
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األوقاف بالسادة احلضور ، مؤكًدا أن الهدف من األكادميية 
هو التدريب التراكمي النوعي املس���تمر ، وهذا مستوحى من 
تراثن���ا فقدمًي���ا قالوا : )العل���م من املهد إل���ى اللحد( ، )من 
احملب���رة إل���ى املقبرة( ، مؤكًدا أن من أعظم املش���كالت التي 
تواج���ه البعض هي ضيق األفق الثقايف ، أو انعدامه ، فمثاًل 
قد يحصل الش���خص على أعلى الدرجات العلمية ، ولكنه ال 
يس���تطيع التواصل م���ع اآلخرين ، وهذا ي���ؤدي إلى كثير من 
الصدام���ات الفكرية ، نظ���ًرا النكفائه على ذاته ، وقد وقعت 
وزارة األوق���اف ع���دة بروتوكوالت مع أكثر م���ن )22( جامعة 
مصري���ة لعق���د دورات تدريبية متخصص���ة يف علم النفس , 
وعل���م االجتماع ، كما عملت الوزارة على عقد دورات لتنمية 
مه���ارات األئم���ة واخلطباء يف مج���ال التح���دث اإلعالمي ، 

بالشراكة مع الهيئة الوطنية لإلعالم.
وأك���د معاليه أن أكادميية األوقاف الدولية لتدريب وتأهيل 
األئم���ة والواعظ���ات وإعداد املدربني ليس���ت فق���ط لألئمة 
والواعظ���ات داخ���ل جمهورية مصر العربي���ة ، وإمنا للجميع 
فنحن نقبل أي مجموعة من اخلارج ترغب يف التدريب داخل 
األكادميية ، ونقوم باس���تضافتها اس���تضافة كامل���ة ، تدريًبا 
وتعليًما وإعاش���ة وكتًبا وبرامج ، وألجل ضمان تفاعل أفضل 
يُض���اف إليه���م عدد من األئم���ة والواعظات مبص���ر ، آملني 
نش���ر سماحة اإلس���الم الوس���طي يف ربوع العالم ، بالتنسيق 
مع الس���فارات املصرية باخلارج ، وتش���مل ال���دورات برامج 
ومناهج غير تقليدية تساعد على سعة األفق وإدراك الواقع.
ويف كلمت���ه ق���دم معالي الس���يد/ عادل بن عب���د الرحمن 
العسومي رئيس البرملان العربي الشكر والتقدير لفخامة 
الس����يد الرئيس/السيس����ي رئيس جمهورية مصر العربية 
)حفظ����ه اهلل( عل����ى رعاية هذا املؤمتر , مش����يًدا بالتنظيم 
الرائ����ع والنجاح املبهر ملؤمتر “حوار األدي����ان والثقافات” , 
مثمًن����ا جهود معال����ي وزير األوقاف التي ه����ي محل تقدير 
واحت����رام للجميع , فه����و رجل دولة يف املق����ام األول ورجل 
امله����ام الصعبة , مؤكًدا أن البرملان العربي له دور داعم يف 
إرساء قيم التسامح والتعاون وتقبل اآلخر , فهو قريب من 
كل القضاي����ا التي تهم األم����ة العربية , كما أكد أن البرملان 
العربي س����يعمل عل����ى تنفيذ كل التوصيات التي س����تخرج 
ع����ن مؤمت����ر املجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية احلادي 
والثالث����ني , ليظه����ر للناس أن اإلس����الم هو دين التس����امح 

ودين األمن والسالم , وليس دين حرب أو تعدي.
ويف كلمته قدم معالي الش����يخ/ نص����ر الدين مفرح وزير 
الش����ئون الدينية واألوقاف بالس����ودان الش����كر ملعالي وزير 
األوقاف على هذا التنظيم الرائع ، مؤكًدامعاليه أن الديانات 
جميعه����ا تتفق يف األصول وتلتقي اإلنس����انية جميعها على 
احلرية والثوابت ومشترك العدل قال تعالى : َوِإَذا َحَكْمتُم 

ُكُموا ِبالَْعْدِل” ، ويقول س����بحانه : “يَا أَيَُّها  بنَْيَ النَّاِس أَن حَتْ
ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعلْنَاُكْم ُش����ُعوًبا َوَقبَاِئَل  النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاُكم ِمّ
َ َعِليٌم َخِبيٌر” . ِ أَتَْقاُكْم ِإَنّ اهلَلّ ِلتََعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلَلّ
وأك����د معالي����ه عل����ى أهمي����ة دور املرأة يف ترس����يخ مبدأ 

احلوار.
ويف كلمت����ه قدم الدكت����ور/ محمد العريف����ي وكيل وزارة 
الش����ئون الديني����ة واإلرش����اد باململكة العربية الس����عودية ، 
حتية إجالل وش����كر لس����يادة الرئيس/ السيس����ي )حفظه 
اهلل( على رعايته لهذا املؤمتر ، مهنئا معالي وزير األوقاف 

على تنظيمه الرائع ملؤمتر حوار األديان والثقافات.
مؤك����ًدا أن اإلس����الم هو دين احلكمة ال����ذي أمر باحلوار 
ْكَمِة  بالرفق واللني ، فقال تعالى : “اْدُع ِإلَى َسِبيِل َرِبَّك ِباحْلِ
َس����نَِة” ، وله����ذا كان )�( يح����اور أصحابه  َوامْلَْوِعَظ����ِة احْلَ
تعليًما منه وترس����يًخا ملبدأ وقيم احلوار البناء ، واس����تقبل 

وفد نصارى جنران وحتاور رسول اهلل )�( معهم.
مؤكًدا أن فقدان احلوار يهدد األمن واالستقرار ؛ لذلك 
نرى هذا اإلرهاب األس����ود أش����د خطًرا على املسلمني من 
غيرهم ، ألنه يهدم باس����م اإلسالم ، ويتخذه جتارة وذريعة 

للنيل من اإلسالم واملسلمني.
ويف كلمت����ه ثمن د/ محمد البش����اري أم����ني عام املؤمتر 
اإلس����المي األوروبي بفرنسا املبادرات التي تقوم بها وزارة 
األوق����اف ، وأن ه����ذا املؤمتر يجمع ما تف����رق يف مبادرات 
ع����دة ، والتي تصب����و إلى توضيح صحي����ح الدين ومحاربة 
الفكر املتطرف، وأنه يش����عر بالفخر حلضوره هذا املؤمتر 

الهام .
وأك����د س����يادته أن انعقاد هذا املؤمت����ر يف هذه الظروف 
الراهنة ، هو قرار صائب حيث استطاعت مصر أن جتعل 
من التنوع قوة لها يف ظروف تفش����ت فيها مناهج التطرف 
الفكري واالنغالق ، كما استطاعت أيًضا عن طريق املجلس 
األعلى للش����ئون اإلسالمية تأسيس منظومة فكرية جديدة 

حتارب هذه الظروف وتتحدى جميع األفكار املتطرفة.
ويف كلمت����ه أك����د أ.د/ أس����امة العب����د أن وزارة األوقاف 
من����ذ تولى معالي وزي����ر األوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة 
املس����ئولية وهو يأتي دائًما باجلديد , ومبا يحتاجه واقعنا 
املعاص����ر , كما أكد أن الس����الم العاملي ال ميكن أن يس����ود 
دون تعمي����ق احلوار بني اجلمي����ع , ألن صعود نهج احلرب 
والقطيع����ة ب����ني الثقاف����ات واحلضارات ي����ؤدي إلى فقدان 

السلم العاملي , ودخول البشرية يف أتون املواجهات .
    وأشار سيادته إلى أن احلوار اإليجابي يحترم اآلخر 
ويفس����ح املجال أمام كافة الهويات الثقافية , وأن اإلس����الم 
دي����ن احل����وار واالعت����راف باآلخ����ر , وهو ش����ريطة تطوير 

القواسم املشتركة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان .
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وزير التوعية العامة والوحدة القومية مباالوي:
احلوار بدون ضوابط حوار أجوف ال يؤتي 

ثماره وال فائدة فيه
أس��تاذ الدراس��ات اإلس��المية باجلامع��ة احلرة 

بأمستردام :
وزير األوقاف عالم جليل جريء يف الطرح 

يجمع بني األصالة واملعاصرة
ويؤكد :

الغرض األصيل للحوار هو االنتقال من الكالم 
إلى التطبيق ومن التنظير إلى الواقع العملي

خالل فعاليات اجللسة العامة السادسة برئاسة أ.د /
عبد اهلل مبروك النجار عضو مجمع البحوث اإلسالمية 
وعض���و مجمع الفقه اإلس���المي الدولي ، وحتدث فيها 
أ.د/ عب���د اهلل مب���روك النج���ار عضو مجم���ع البحوث 
اإلس���المية وعض���و مجمع الفق���ه اإلس���المي الدولي ، 
وأ.د/ س���امي عبد العزيز عميد كلية اإلعالم األس���بق، 
وأ.د/ فوزي���ة العش���ماوي رئيس منتدى امل���رأة األوروبية 
بسويسرا ، و أ.د/ مصطفى محمد عرجاوي عميد كلية 
الش���ريعة والقانون األسبق، و الس���يد/ تيموسي متامبو 
وزي���ر التوعية العامة والوح���دة القومية مباالوي ، و أ.د 
/ أحم���د ربيع يوس���ف عمي���د كلية الدعوة اإلس���المية 

األس���بق، ومداخل���ة لألس���تاذ الدكت���ور/ م���رزوق أوالد 
عبد اهلل أس���تاذ الدراس���ات اإلسالمية باجلامعة احلرة 

ألمستردام بهولندا.
ويف كلمت���ه أكد أ.د /عبد اهلل مبروك أن احلوار ميثل 
قيمة إنس���انية مهمة وملحة يف حياة اإلنس���ان، وأساس 
ذل���ك: أن اإلنس���ان مدني بطبع���ه، واجتماعي بفطرته ، 
ومن املهم أن تراعى ضوابط النقد أثناء ممارسة احلوار 
حتى ال يخرج أطرافه عن مساره الصحيح ، ويتحول إلى 

ام وسباب وصدام . نقد هَدّ
وأك���د س���يادته أن احل���وار ب���ني الناس يعتب���ر مدخاًل 
لالس���تقرار واالزده���ار عل���ى مختل���ف املس���تويات ، إذ 
املضي بال���رأي الفردي يؤدي إلى االس���تبداد والتفرق ، 
ثم الصدام الذي يس���تنزف ق���درات األفراد واملجتمعات 

ويؤدي إلى إهالك البالد والعباد.
وأك���د س���يادته أن احل���وار يجب أن يق���وم على مبادئ 
النقد الفكري والثقايف، تلك املبادئ التي متثل سياج أمن 
وجناح للوصول بعملية احلوار إلى هدفها املنش���ود، وأن 
من أهم تلك املبادئ أن يكون احلوار محدداً وموضوعياً، 
ومقتص���راً على م���ا يُبدى من أقوال وآراء دون املس���اس 

بأشخاص قائليها أو حتقيرهم.

خالل اجللسة العامة السادسة ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

احلوار ميثل قيمة إنسانية مهمة  وملحة في حياة اإلنسان
 أ. د /عبد الله مبروك النجار :
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عميد كلية اإلعالم األسبق:
الوصول إلى ثقافة اآلخر يبني جسور 

التواصل واحلوار البناء
ويف كلمته أكد أ.د/ سامي عبد العزيز أنه يجب علينا 
حتلي���ل احملتوى الفكري والثق���ايف والديني الذي نتناوله 
حت���ى نبني قيًما تصل بنا لس���عادة الش���عوب وتعايش���ها 
الكامل يف أمن واستقرار دون تشاحن أو تضاد ، مشيًرا 
إلى أننا عندما نصل إلى ثقافة اآلخر نبدأ ببناء جس���ور 
للتواصل واحل���وار البناء ، وبذلك نكون قد قدمنا دعًما 
كبي���را للح���وار الثق���ايف ، مؤكًدا عل���ى أن تالقي النشء 
والش���باب من شتى الدول املختلفة ، يثمر يف نشر ثقافة 

احلوار الهادف .
   رئيس منتدى املرأة األوروبية بسويسرا :

املؤمتر يحمل جهوًدا رائدة يف إحالل ثقافة 
احلوار محل ثقافة االحتراب

ويف كلمتها قدمت أ.د/ فوزية العشماوي الشكر ملعالي 
وزي���ر األوقاف عل���ى جه���وده الرائدة يف إح���الل ثقافة 
احل���وار محل ثقافة االحتراب ، وأن اآلخر هو اإلنس���ان 
الذي يشاركنا يف اإلنسانية ، ويختلف معنا دينًيا وثقافًيا 
، مؤك���دة أن احل���وار م���ع اآلخ���ر يقتضي احت���رام دينه 
وخصوصيته ، ومناقش���ة املش���تركات بيننا ، وهي القيم 
واألخالق اإلنسانية ، مش���يرة إلى أن املنظمات الدولية 
هي خالصة الفكر اإلنس���اني ، واإلسالم هو دين جميع 
ِ َوَما أُنِزَل ِإلَيْنَا  الرس���ل ، ق���ال تعالى : ” ُقولُوا آَمنَّا ِب���اهلَلّ
َوَم���ا أُنِزَل ِإلَ���ى ِإبَْراِهيَم َوِإْس���َماِعيَل َوِإْس���َحاَق َويَْعُقوَب 
َواأْلَْس���بَاِط َوَما أُوِتَي ُموَسى َوِعيَس���ى َوَما أُوِتَي النَِّبيُّوَن 
نُْهْم َونَْحُن لَُه ُمْس���ِلُموَن ” ،  ُق بنَْيَ أََحٍد ِمّ ِبِّهْم اَل نَُفِرّ ِم���ن َرّ

وينبغي أن ننتقل باحلوار من احمللية إلى العاملية.
ويف كلمته قدم أ.د/ مصطفى محمد عرجاوي الشكر 
ملعال���ي وزي���ر األوق���اف عل���ى جه���وده املتميزة يف نش���ر 
الدعوة اإلسالمية ، مبيًنا أن لغة احلوار من أهم األمور 
األساس���ية يف حي���اة اإلنس���ان ، فاحل���وار ال مينعك من 
التواص���ل م���ع غي���رك ، قال تعال���ى : ” اْدَف���ْع ِبالَِّتي ِهَي 
أَْحَس���ُن َفِإَذا الَّ���ِذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َع���َداَوةٌ َكَأنَُّه َوِلٌيّ َحِميٌم” 
، وق���د حاور احلق )س���بحانه وتعال���ى( إبليس تعليًما لنا 
كي���ف نتحاور م���ع اآلخر حت���ى ولو كان األم���ر املختلف 
فيه ، قطعي الداللة قطعي الثبوت ، مش���يًرا إلى أن من 
أه���داف احلوار أنه يس���اعد على عرض األفكار وتذليل 
العقب���ات ، وتقري���ب وجهات النظر ، وي���ؤدي إلى إظهار 
احلقائق ، ودحض األباطيل ، فاحلوار من أهم األسباب 

يف نشر املعارف والثقافات.
ويف كلمت���ه أك���د معالي الس���يد/ تيموس���ي متامبو أن 
الكتب والش���رائع الس���ماوية مجموعة من القوانني التي 
تضبط سلوكيات البشر كي يسعدوا يف الدنيا واآلخرة ، 
م���ع االلتزام بثقافتنا التي حتتوي على كل ما يبحث عنه 
العالم من تعايش سلمي وتسامح ، نظًرا ملا فرضه علينا 

ديننا من حوار بناء يهدف إلى احترام اآلخرين .
وأك���د س���يادته أن معظم الصراعات التي نش���بت بني 
بعض الدول كان محركها عدم توافر احلوار البناء الذي 
من خالله ميكن أن نتوصل لتس���وية مس���تدامة ونتجاوز 
مرحل���ة األط���راف املتصارع���ة , كم���ا أنه ثم���ة فرق بني 
احل���وار واجل���دال , وإذا حتول احلوار إلى جدال أجوف 
فل���ن يثمر وأصبح ب���ال فائدة , فاحلوار يؤدي إلى تعديل 
املفاهي���م ,وينبغي أن ن���درك أن قناعاتي ال تصل لدرجة 

املسلمات عند الغير.
عميد كلية الدعوة اإلسالمية األسبق :

احلوار والتفاهم بني الكل يثمر الوئام
ويف كلمت���ه ق���دم أ.د / أحمد ربيع يوس���ف عميد كلية 
الدع���وة اإلس���المية األس���بق الش���كر ل���وزارة األوقاف 
واملجلس األعلى للش���ئون اإلس���المية عل���ى هذا اجلهد 
الطيب وسائر اجلهود املبذولة خلدمة الدعوة اإلسالمية 
وأش���ار سيادته إلى أن االختالف س���نة اهلل يف الكون 
ًة َواِحَدًة  َعَل النَّ���اَس أَُمّ , يق���ول تعالى : “َولَْو َش���اَء َربَُّك جَلَ
َوال يََزالُ���وَن ُمْختَِلِف���نَي ِإاَلّ َم���ْن َرِح���َم َربُّ���َك” , ويف خضم 
ه���ذا االختالف بني أبناء البش���رية تأت���ي أهمية احلوار 
والتفاه���م ب���ني الكل حتى يس���ود الوئام , ش���ريطة عدم 
إنكار اآلخر يف املسائل اخلالفية , وهذا ما حرص عليه 
العلماء الس���ابقون الذين لم ينكر أحد منهم على اآلخر 
رأي���ه , وأن الق���رآن الك���رمي جاء بإنص���اف اآلخر , فهو 

منهج إسالمي أصيل .
ويف مداخل���ة لألس���تاذ الدكت���ور / م���رزوق أوالد عبد 
اهلل أش���اد بجهود معالي وزير األوق���اف ، قائال : “وزير 
األوق���اف عال���م جليل ، ج���ريء يف الط���رح ، يجمع بني 
األصال���ة واملعاصرة” مؤك���ًدا أن الغرض األصيل للحوار 
ه���و االنتقال م���ن الكالم إل���ى التطبيق ، وم���ن التنظير 
إل���ى الواقع العمل���ي  وبفضل اهلل تعالى قد أثمر احلوار 
اله���ادف البن���اء يف هولن���دا إل���ى العدي���د م���ن النتائ���ج 
والثمار التي متتع بها املس���لمون ، مع أنهم أقلية ، فلهم 
كل احلق���وق والواجب���ات املكفولة لغيره���م تطبيًقا ملبدأ 

املواطنة املتكافئة .
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مدير إدارة اإلفتاء بدائرة الش��ئون اإلسالمية 
باإلمارات :

ينبغي تبني مبادرات حوار بناء نصل بها إلى 
اآلخر

أمني عام دائرة اإلفتاء باألردن :
احلوار الهادف يقرب وجهات النظر

ووزارة األوقاف املصرية جنحت يف نشر الفكر 
الوسطي املستنير

املفتي الع��ام ورئي��س اإلدارة الدينية املركزية 
ملسلمي القسم اآلسيوي من روسيا االحتادية :
ثقافة احلوار مطلب أساسي يف شتى املجاالت

رئيس احتاد جمعيات املسلمني ببوركينا فاسو:
العالم بحاجة ماسة إلرساء قيم التعايش 

املشترك
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة اإلس���الم���ي���ة ب��ال��ك��ون��غ��و 

الدميوقراطية :
أصول احلوار البناء الناجح حواها القرآن 

الكرمي والسنة النبوية املشرفة
مفتي جمهورية القمر املتحدة :

االستفادة من احلوار البناء أفضل من الصدام
انطلق����ت فعاليات اجللس����ة العامة الس����ابعة ملؤمتر 
املجلس األعلى للش����ئون اإلسالمية احلادي والثالثني 
اليوم األحد 14/ 3/ 2021م , برئاسة الدكتور/ أحمد 
احلداد مدير إدارة اإلفتاء بدائرة الش����ئون اإلسالمية 
باإلم����ارات, وحتدث فيها الدكتور/ أحمد احلس����نات 
أمني عام دائرة اإلفت����اء باألردن, والدكتور/ نفيع اهلل 
عشيروف املفتي العام ورئيس اإلدارة الدينية املركزية 
ملسلمي القسم اآلسيوي من روسيا االحتادية , والسيد/ 
أبو بكر يوجو رئيس احتاد جمعيات املسلمني ببوركينا 
فاس����و, والس����يد/ عب����د اهلل منجاال رئي����س اجلمعية 
اإلس����المية بالكونغو الدميقراطية , وفضيلة الشيخ/ 
أب����و بكر عب����د اهلل جمل الليل مفت����ي جمهورية القمر 
املتحدة, مع مراعاة اإلج����راءات والتدابير االحترازية 

الالزمة. 
ويف كلمت����ه أك����د د/ أحمد احل����داد أن احلوار ليس 

خالل اجللسة العامة السابعة ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

احلوار الهادف يعمل على تقريب وجهات النظر
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قاص����ًرا عل����ى أصح����اب الديانات الواح����دة , بل البد 
منه مع املس����لمني وغيرهم , ألن احلواجز قد كس����رت 
وأصبحت وسائل التواصل االجتماعي ناقلة لألحداث 
واآلراء بس����رعة الب����رق , فيجب تبني مب����ادرات حوار 
بن����اءة , وه����ذا هو منهج اإلس����الم الراقي احلضاري , 
فاآلخر هو أخ لك يف اإلنسانية , وقد استفاد اإلسالم 
من ه����ذه احل����وارات البن����اءة أكثر من اس����تفادته من 
الص����دام , ألن اهلل )عز وجل( خلق الناس ليتعارفوا , 
ن َذَكٍر َوأُنثَى  ق����ال تعالى: “يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاُكم ِمّ
 ِ َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلَلّ
َ َعِليٌم َخِبيٌر” ، ال س����يما بعد أن شوهت  أَتَْقاُكْم ِإَنّ اهلَلّ

اجلماعات املتطرفة صورة اإلسالم.
ويف كلمته قدم السيد/ أبو بكر يوجو الشكر لوزارة 
األوق����اف عل����ى ه����ذه الدع����وة الكرمي����ة , معرًب����ا عن 
س����عادته باملشاركة يف هذا املؤمتر الذي يحمل عنواًنا 
يحتاج إليه العالم إلرساء قيم التعايش السلمي , وبث 
روح احملبة واالحترام , مؤكًدا أننا نس����عى يف إفريقيا 
لتوحي����د الن����اس من خالل احل����وار اله����ادف , ونوجه 
أنظ����ار اجلميع عندنا إل����ى أن األزهر هو قلعة العلم , 

ومنارة الفكر الوسطي الصحيح .
ويف كلمت����ه أكد د/ أحمد احلس����نات أننا ال نتحاور 
م����ن أج����ل احلوار فق����ط ولكن من أج����ل الوصول إلى 
ح����وار هادف يعمل على تقري����ب وجهات النظر , مما 
يعط����ي انطباع����ات إيجابي����ة بني األف����راد وبني الدول 
واملؤسس����ات , وينبغي على احمل����اور أن يعرف من أين 
يبدأ ؟ وأين ينتهي ؟ وإلى أي ش����يء يهدف ؟ مش����يًرا 
إل����ى أن هن����اك س����لبية خطيرة عند بع����ض احملاورين 
الذين يظنون يف أنفسهم أنهم على احلق وأن غيرهم 
عل����ى الباطل , وهو ما بدى م����ن اجلماعات املتطرفة 

املتشددة.
مؤك����ًدا أن وزارة األوقاف املصرية جنحت يف نش����ر 
الفك����ر الوس����طي املس����تنير , وبي����ان صحي����ح الدي����ن 
اإلس����المي , وق����د اس����تفدنا كثي����ًرا من جترب����ة وزارة 
األوق����اف املصري����ة يف ذل����ك , فتحية إع����زاز وتقدير 
للجه����ود املبذولة على ظهور هذا املؤمتر بهذه الصورة 

املشرفة التي تتناسب ومكانة مصر الريادية.
ويف كلمته قدم الش����يخ/ نفيع اهلل عش����يروف كامل 
تقدي����ره لوزارة األوقاف املصرية وعلى رأس����ها معالي 
أ.د / محمد مختار جمعة وزير األوقاف الذي يسعى 

بكل جهد وقوة لبيان صحيح الدين اإلسالمي ، ونشر 
الفكر الوس����طي املس����تنير ، مجدًدا املج����ال الدعوي 
بخط����اب دين����ي يتناس����ب وروح العص����ر ، وخاصة يف 
هذه اآلونة التي ظهرت على ساحتها جماعات تتستر 
بس����تار الدين , مما أعطى انطباًعا خاطًئا عن صورة 
اإلس����الم الس����محة وتعايش����ه مع اآلخ����ر وإن اختلف 

معتقده أو جنسه .
داعًيا إلى ثقافة احلوار يف ش����تى املجاالت وخاصة 
الفكري����ة , والديني����ة , والثقافية ، وه����و ما تبنته وزارة 
األوقاف املصرية يف ه����ذا املؤمتر الدولي الذي يثبت 
ريادة مصر يوما بعد يوم يف شتى املجاالت ، وخاصة 

الدعوية ، وقضايا جتديد اخلطاب الديني .
ويف كلمته قدم الشيخ/ أبو بكر عبد اهلل جمل الليل 
الش����كر ملعالي الوزير على تنظيم هذا املؤمتر , وعلى 
حس����ن اختي����ار موضوعه , مؤكًدا أن االختالف س����نة 
َعَل  كوني����ة , حي����ث يق����ول تعالى : ” َولَْو َش����اَء َربُّ����َك جَلَ
����ًة َواِحَدًة َوال يََزالُوَن ُمْختَِلِف����نَي ِإاَلّ َمْن َرِحَم  النَّ����اَس أَُمّ
َربَُّك ” , فال بد من احلوار الذي ميثل األداة احلضارية 
بني البش����ر أفراًدا وجماعات , وللحوار فوائد عديدة 
, منه����ا : احلفاظ على الدين , والتقريب بني الش����عوب 
واألفراد وبناء احلضارات , وهذا ما دعا إليه اإلسالم 
, يق����ول تعال����ى : ” ُقْل يَا أَْه����َل الِْكتَاِب تََعالَ����ْوا ِإلَى َكِلَمٍة 
َ َواَل نُْشِرَك ِبِه َشيًْئا”  َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم أاََلّ نَْعبَُد ِإاَلّ اهلَلّ
, وقد قام النبي )صلى اهلل عليه وسلم( بإرسال الرسل 
إلى امللوك والرؤساء , واحلوار البناء أعظم بكثير من 
الص����دام مع الن����اس , مختتًما ببال����غ التحية والتقدير 

للقائمني على هذا املؤمتر , وتنظيمه الرائع.
ويف كلمته أكد السيد/ عبداهلل ميجاال أن املسلمني 
يف الكونغ����و يتبنون منهًجا وس����طًيا مس����تنيًرا , بفضل 
خريجي األزهر الش����ريف والذين لهم التأثير الواضح 
يف نش����ر صحي����ح الدي����ن , مش����يًرا إلى أنن����ا نتعايش 
باحل����وار والتفاه����م مع اآلخري����ن املختلف����ني معنا يف 
العقي����دة, وتعزيز نقاط التفاه����م فيما بيننا , موضًحا 
ا على املس����لمني ,  أن ح����وار األديان ليس أمًرا عس����يًرَ
لوج����ود قواعد احلوار الناجح البناء يف القرآن الكرمي 
والس����نة النبوية املطهرة , مؤكًدا أن اإلس����الم ال ميت 
للعنف بصلة , ولكن بعض املنتس����بني لإلس����الم يحمل 
فكًرا خاطًئا بعيًدا عن الفهم الصحيح لإلسالم , وهو 

ما ينبغي مواجهته باحلوار الهادئ الفعال.
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خ����الل فعاليات اجللس����ة اخلتامية للمؤمتر 
الدول����ي احل����ادي والثالثني للمجل����س األعلى 
للش����ئون اإلس����المية حت����ت عن����وان: “ح����وار 
األدي����ان والثقافات” برعاية الس����يد الرئيس/ 
عب����د الفت����اح السيس����ي رئي����س اجلمهورية ، 
وبرئاس����ة معال����ي وزير األوق����اف أ.د/ محمد 
مخت����ار جمعة وزير األوق����اف وبحضور مقرر 
املؤمت����ر د/ هش����ام عبد العزي����ز األمني العام 
للمجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية ، والتي 
تضمن����ت اإلعالن عن التوصي����ات التي انتهى 

إليه����ا املؤمت����ر ، وال����ذي انعق����د خ����الل يومي 
الس����بت واألحد 13و 14/ 3 / 2021م بفندق 

)جراند نايل تاور ( بالقاهرة.
    ويف الكلم����ة اخلتامي����ة ألعم����ال املؤمت����ر 
وج����ه معال����ي أ.د/ محمد مخت����ار جمعة وزير 
األوقاف الشكر والتقدير لضيوف املؤمتر من 
ال����وزراء ، واملفت����ني ، واملثقف����ني ، والبرملانيني 
, واإلعالمي����ني , والكت����اب ، كم����ا وج����ه معاليه 
الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح 
السيس����ي رئيس جمهورية مصر العربية على 

خالل اجللسة العلميةاخلتامية ملؤمتر املجلس األعلى للشئون اإلسالمية

تأسيس مركز   "سالم" حلوار األديان والثقافات ليكون 
منارة إشعاع في ترسيخ أسس احلوار والتعايش السلمي

وزيـــــــــر األوقـــــــــــاف
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رعايت����ه الكرمي����ة له����ذا املؤمت����ر 
وعنايت����ه بقضايا احلوار وأس����س 
العيش املش����ترك ، وترسيخ أسس 
الدولة الوطنية واحترام اجلميع ، 
مؤكًدا معالي����ه أن احلوار الهادف 
يتطلب الوع����ي باألهواء والطبائع 
، واملش����تركات اإلنس����انية ليك����ون 
أش����جع وس����يلة ملواجهه التعصب 
والعنف ، مشيًرا إلى أنه باستقراء 
م����دار  وعل����ى   ، املؤمت����ر  بح����وث 
يوم����ني متتابعني من العمل العلمي 
املتواصل يف تس����ع جلسات علمية 

وعدد غير قليل من ورش العمل انتهى املشاركون إلى إصدار “وثيقة القاهرة للحوار” وتأسيس 
مرك����ز حوار األديان والثقافات باملجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية بالقاه����رة , ليكون منارة 

إشعاع يف ترسيخ أسس احلوار والتعايش السلمي بني البشر جميعا .
  ويف كلمته وجه د/ هشام عبد العزيز علي األمني العام للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
الشكر ملعالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف جلهوده يف نشر الفكر الوسطي املستنير 
، واهتمامه بتجديد اخلطاب الديني وعنايته اخلاصة باملجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية ، 
والتي متثلت يف عقد ثمانية مؤمترات دولية ، كما أش����ار إلى أن العالم اليوم ميوج بالكثير من 
الفنت واالضطرابات بسبب اختالف الرؤى وانتشار العداوات ، مما يجعل من احلوار ضرورة 
مهم����ة وملحة من أجل التعايش الس����لمي وحتقيق األم����ن املجتمعي ، مؤكًدا أن احلوار الهادف 
والبناء سبيل ملنع الصدام املزعوم بني الثقافات واحلضارات ، فلن يتحقق السالم إال بإحالل 
مب����دأ احل����وار محل الصدام ، ولن نس����تطيع أن نغرس جذور احملبة ، ونش����يد العمران إال إذا 
اقتلعنا جذور الكراهية والعدوان، ولن نس����تفيد من احلضارات العريقة والعطاء البش����ري إال 

بتوفير مناخ هادئ نُعلي فيه من قيمة احلوار.

أمني عام املجلس األعلى للشئون اإلسالمية:

احلوار الهادف والبناء سبيل ملنع الصدام
ووسيلة فاعلة لغرس جذور احملبة
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1. إن احل��وار البناء َيهِدف إل��ى التفاهم والتالقي 
على مس��احات مش��تركة وأهداف إنسانية عامة، ال 
متييز فيها على أس��اس الدي��ن أو اللون أو اجلنس أو 

القبلية .
2. إع��الء قيمة احلوار مطلٌب أك��دت عليه جميُع 
الش��رائع الس��ماوية ، وجميُع احلضارات والثقافات 

الرشيدة باعتباره صمام أمان للجميع .
3. ض��رورة العم��ل على نش��ر لغة احل��وار ومراعاة 

ضوابطه عبر وسائل اإلعالم املختلفة .
4. ترسيُخ مبدأ الرأي والرأي اآلخر ، وعدِم 

التعصب األعمى واالس��تعالء بالرأي على 
حساب الرأي اآلخر .

5. إح��الل لغ��ة احل��وار مح��ل لغ��ة 
الصدام واالحتراب ، يسهم يف حتقيق 

األمن املجتمعي والسالم العاملي.
تعزي��ز  عل��ى  العم��ل  ض��رورة   .6
احل��وار الديني والثقايف واحلضاري 
عل��ى جمي��ع املس��تويات الوطني��ة 

والدولية .
7. التأكي��د عل��ى أن احل��وار ب��ني 
ب��ني  التفاه��م  يعادل��ه   ، األف��راد 

املؤسس��ات , والتف��اوض ب��ني ال��دول 
الواق��ع  , وحتقي��ق ذل��ك عل��ى أرض 

يدعم السالم املجتمعي والعاملي .
8. التأكي��د عل��ى أن وحي الس��ماء ما 

نزل إال ليرس��م لإلنس��ان طريق السعادة 
يف الدني��ا واآلخ��رة , ويعلم��ه قي��م الرحمة 

واحلق واخلير , ويحفظ دمه وماله وعرضه , وأن 
من خرج عن ذلك فقد خرج عن فهم صحيح الدين.
9. التأكي��د عل��ى أن أوطانن��ا أمان��ة يف أعناقن��ا 
يجب أن نحافظ عليها – أفراًدا ومؤسس��ات , وشعوًبا 

وحكومات – وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر .
10. التأكي��د على أهمية دور اإلعالم يف دعم قيم 
التس��امح ونبذ العنف وأهمي��ة التغطية اإلعالمية 
املهني��ة لألح��داث ، وض��رورة وض��ع ميث��اق ش��رف 
إعالم��ي دولي يوف��ق بني ض��رورات حري��ة التعبير 

والرأي وبني مقتضيات احترام الثقافات واألديان .
للتط��رف  املطل��ق  الرف��ض  عل��ى  التأكي��د   .11

واإلره��اب وللكراهي��ة والتعص��ب ورف��ض التوظيف 
السياسي ألي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها 
أو حلص��د األصوات وكس��ب االنتخاب��ات , والتأكيد 
على رفض ربط التطرف واإلرهاب بأي دين , ورفض 
ال��زج باألدي��ان واملقدس��ات يف س��احات الصراع��ات 
االنتخابي��ة والسياس��ية والتحذير م��ن أن مخاطر 
اإلس��اءة للمقدس��ات والرموز الدينية ه��ي تهديد 
لألمن والس��لم الدولي ، وال ينجم عنها سوى املزيد 
م��ن العن��ف والتط��رف وتأجي��ج املش��اعر وخل��ق 

العداوات .
12. التأكيد عل��ى أن الهدف من احلوار 
ب��ني الثقاف��ات لي��س محاول��ة تغيي��ر 
ثقاف��ة أو هيمن��ة ثقاف��ة عل��ى باقي 
أكث��ر  نصب��ح  أن  ولك��ن   , الثقاف��ات 
فهًما ومعرف��ة واحتراًم��ا لثقافاتنا 

املتنوعة .
13. التأكيد عل��ى أن لغة احلوار 
البن��اء تقوم عل��ى انتقاء األلفاظ 
واألس��لوب الراقي الذي يجمع وال 

يفرق ويحتوي وال ينفر .
14. احل��وار البناء هو الذي ينأى 
باملتحاورين عن كل أشكال اجلمود 
منهم��ا  كال  ويحم��ل   , واالس��تعالء 
عل��ى احت��رام رأي اآلخ��ر وتقدي��ره 

والتسامح جتاهه .
البع��د  مراع��اة  عل��ى  التأكي��د   .15
عل��ى  ُيبن��ى  ،بحي��ث  للح��وار  اإلنس��اني 
املوضوعية دون املساس باألشخاص أو التشهير 

بهم أو السخرية منهم .
16. التأكي��د عل��ى أهمي��ة دور امل��رأة يف ترس��يخ 
ثقاف��ة احلوار ، واالس��تفادة من جهوده��ا الدعوية 
والثقافي��ة يف هذا املج��ال ، مع تثم��ني اهتمام وزارة 
األوقاف املصري��ة باملرأة وحس��ن إعدادها وتأهيلها 

واعظة وقيادية.
17. إن احترام املقدس��ات والرموز الدينية يس��هم 
بقوة يف صنع الس��الم العاملي ويدع��م حوار األديان 
واحلض��ارات والثقاف��ات ، أم��ا الني��ل م��ن مقدس��ات 
اآلخرين ورموزه��م الدينية فال ُيذكي إال مش��اعر 

وثيقة القاهرة للحوار
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إعـــــــالء  
قيمــــــــــة احلـــــوار   

مطلــٌب   أكدت 
عليه  جميـُع  الشرائــــع 
السمـــــاوية   وجمــيـــــــُع 

احلضارات  و الثقافات 
الرشيـــــــدة  باعتــبـــــاره 

صمام   أمــــان  
للجميـع



الكراهية والعنف ، والتطرف واإلرهاب .
18. تأصي��ل قي��م احل��وار والتس��امح انطالق��ا من 

 , والديني��ة  اإلنس��انية  املش��تركات 
اخلصوصي��ة  احت��رام  م��ع 

والديني��ة  الثقافي��ة 
وكذل��ك   ، لآلخري��ن 
عاداته��م  احت��رام 

وتقاليدهم 
وأعرافهم املستقرة .

التوظيف  إدانة   .19
 ، لألدي��ان  السياس��ي 

والض��رب بي��د من حدي��د على 
أي��دي النفعي��ني واملتاجري��ن بالقي��م واملبادئ 

الدينية واإلنسانية .
20. قي��ام املؤسس��ات التش��ريعية بإص��دار قانون 
للمقدس��ات  واإلس��اءة  األدي��ان  ازدراء  لتج��رمي 
الدينية ورموزها، وإدراج ذلك يف الدساتير الوطنية 

واملواثيق الدولية .
21. التأكيد على أهمي��ة دور البرملانيني كممثلني 
للش��عوب يف تعزيز احلوار بني الثقافات , ويف إصدار 
تش��ريعات جترم التحريض على التطرف واإلرهاب 
, وإص��دار  الكراهي��ة والتعص��ب  والتحري��ض عل��ى 
قوانني جترم اإلس��اءة لألديان والرموز واملقدس��ات 
الدينية كجرمية تدخل يف خانة التمييز العنصري 

والدين��ي , واحملظ��ورة مبوج��ب امل��ادة )20( 
املدني��ة  للحق��وق  الدول��ي  العه��د  م��ن 

َظُر  والسياس��ية والتي تنص على : “حُتْ
بالقان��ون أي��ة دع��وة إل��ى الكراهية 
القومي��ة أو العنصري��ة أو الديني��ة 
تش��كل حتريًض��ا عل��ى التميي��ز أو 

العداوة أو العنف”.
22. التأكي��د عل��ى دور البرملانات 
التشريعي والرقابي يف ترسيخ دولة 
املواطنة التي ال متيز بني املواطنني 

على أس��اس الدين أو الع��رق أو اللون 
، وتؤم��ن بالتن��وع وحتت��رم التعددية 

وتعدها ثراًء للمجتمع .
ب��ني  املش��ترك  التع��اون  ض��رورة   .23

واإلعالمي��ة  والثقافي��ة  الديني��ة  املؤسس��ات 
لتعزي��ز قي��م احل��وار وآداب��ه وضوابط��ه ، وتفني��د 
وف��ق  جتاه��ه  املتطرف��ة  اجلماع��ات  ض��الالت 

عل��ى  ومح��ددة  دقيق��ة  تش��اركية  اس��تراتيجية 
املستويات الوطنية والدولية .

24. تعزي��ز دور التبادل الثقايف بني 
ال��دول ، لدع��م لغ��ة احل��وار 
العي��ش  أس��س  وتعزي��ز 
والس��الم  املش��ترك 

العاملي .
عل��ى  العم��ل   .25
مناه��ج  تدعي��م 
مراحل��ه  يف  التعلي��م 
املختلف��ة مبا يعزز  أس��س 
 ، وضوابط��ه  احل��وار  ومفاهي��م 

وغرسها يف نفوس الدارسني منذ الصغر .
26. إنش��اء مراك��ز بحثية متخصص��ة يف مختلف 
دول العال��م تهتم بقضية احلوار ، والتصدي لألفكار 

التي تعمل على هدم أسسه .
27. تكثي��ف جهود العلماء واملفكرين واملثقفني يف 
مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري لبناء 
حضارة إنسانية آمنة ، والوصول بعملية احلوار إلى 

هدفها املنشود .
احلديث��ة  االتص��ال  وس��ائل  م��ن  اإلف��ادة   .28
وتوظيفها التوظيف األمثل يف إرساء ركائز مشتركة 

للحوار بني الثقافات املختلفة .
29. ضرورة التحول بنش��ر ثقافة احلوار وترسيخ 
التس��امح واحت��رام اآلخ��ر واخل��روج  قي��م 
باحلوار بني الثقافات من ثقافة النخبة 
إلى ثقافة عام��ة يف جميع املجتمعات 
, م��ع تعزيز أمن��اط التعلي��م التي ال 
أو ترف��ض  ال��رأي  ترس��خ ألحادي��ة 

احلوار مع اآلخر .
30. العم��ل عل��ى إص��دار ميث��اق 
دول��ي يجرم اإلس��اءة للمقدس��ات 
والرموز الدينية ويتصدى خلطاب 
الكراهي��ة والعنصري��ة باعتبارهما 
جرائم تهدد السلم واألمن الدوليني 
31. اإلش��ادة بإنش��اء املركز الدولي 
باملجل��س  والثقاف��ات  األدي��ان  حل��وار 
بالقاه��رة  اإلس��المية  للش��ئون  األعل��ى 
والتأكي��د على دعمه ودعم ه��ذه الوثيقة على 

املستوى الدولي .
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جترمي 
اإلساءة 

للمقـدســات والرموز 
الــد ينــيــــــة ضرورة 

ملواجهة كراهية 
اآلخر

التأكيد  
على  أهمية  دور  املرأة   في  ترسيخ 

ثقافة   احلوار    و االستفادة   من  جهودها
 الدعوية  والثقافية  في  هذا  املجال
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نظمت وزارة األوقاف جولة سياحية لوفود مؤمتر اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية احلادي والثالثني 
“حوار األديان والثقافات” من الوزراء واملفتني واملفكرين،  وذلك للتعريف بآثار مصر العريقة وتاريخها 

العظيم وبعث رسالة محبة وسالم جلميع شعوب العالم من مصر صانعة احلضارات ،

ُه آِمِننَي« »اْدُخُلوا ِمْصَر ِإن َشاَء الَلّ

أكثر من خمسني وزيًرا ومفتًيا ومفكًرا في أهرامات مصر

جوالت ولقاءات على هامش املؤمتر
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ضيوف املؤمتر يؤكدون
مصر تشهد نقلة حضارية غير مسبوقة تتالقى فيها أصالة املاضي بعراقة احلاضر 

وقد شملت تلك اجلولة زيارة منطقة 
ما  وهو  اجليزة،  مبحافظة  األهرامات 
أبهر ضيوف املؤمتر من الوزراء واملفتني 
ال   ، واإلعالميني  واملفكرين  والعلماء 
سيما ما تقوم به القيادة السياسية 
في  غير مسبوق  إبداع  من  احلكيمة 
مما   ، العتيقة  املنطقة  تلك  تطوير 
وحضارتها  مصر  لعظمة  يشهد 

وتاريخها العريق .
   

وقد أعرب وفود املؤمتر عن تقديرهم 
البالغ لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح 
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 
النقلة  على  اهلل(  )حفظه  العربية 
في  مصر  تشهدها  التي  احلضارية 
العمران والبناء ، حيث تتالقى أصالة 

املاضي بعراقة احلاضر ، 

بعظمة  املؤمتر  ضيوف  وأشاد 

مقدمني  العريق،  وتاريخها  مصر 

الشكر ملعالي أ.د/ محمد مختار 

إتاحته  على  األوقاف  وزير  جمعة 

آثار  على  للتعرف  لهم  الفرصة 

احلضاري  وتراثها  العريقة  مصر 

الذي  املذهل  العمراني  والتقدم 

وصلت إليه .
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    شهدت أكادميية األوقاف الدولية لتدريب األئمة والواعظات وإعداد املدربني مبدينة السادس 
م����ن أكتوب����ر جولة تعريفية لضيوف مؤمتر املجلس األعلى للش����ئون اإلس����المية احلادي والثالثني 
بصحب����ة معال����ي أ.د/ محم����د مختار جمعة وزير األوق����اف وبحضور لفيف من قي����ادات الوزارة ، 
ولفيف من السادة الصحفيني واإلعالميني ، ومبراعاة اإلجراءات االحترازية والضوابط الوقائية.
    وق����د أك����د معال����ي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف خالل اجلول����ة التعريفية أن وزارة 
األوق����اف تق����وم بنقالت نوعية يف التدريب من خالل التأهيل املس����تمر جلميع العاملني بها ، ورفع 

جولة تعريفية لضيوف مؤمتر املجلس األعلى للشئون 
اإلسالمية احلادي والثالثني بأكادميية األوقاف الدولية
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ضيوف املؤمتر يؤكدون 
األوقاف مدرسة للفكر الوسطي لديها صرح أكادميي متميز

سنعمل على اإلفادة من خبراتها في مجال  التدريب والتثقيف

املس����توى العلمي واملهني واإلداري لهم ، وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية واملعايير احلديثة 
األكثر تطوًرا ، مبا يتواكب مع تطورات العصر ومس����تجداته , وما يطرأ على الس����احة من قضايا 

معاصرة .
وأكد معاليه أن املتقدمني للدورات التي تعقدها األكادميية البد وأن يكونوا على درجة عالية من 
حفظ القرآن الكرمي ، وعلى درجة جيدة يف احلاسب اآللي ، حيث تعقد األكادميية دورة متكاملة 
ملدة س����تة أش����هر بإقامة كاملة يدرس فيها املتدرب اللغة العربية ، واللغة اإلجنليزية ، وعلم النفس 

، واالجتماع ، وقضايا التجديد.
    وخالل اجلولة أكد ضيوف املؤمتر أن األوقاف املصرية مدرسة للفكر الوسطي وأشادوا بهذا 
الصرح األكادميي املتميز ، معربني عن تطلعهم للتعاون مع أكادميية األوقاف الدولية واالس����تفادة 

من خبراتها يف مجال التدريب والتثقيف.
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مفتي كازاخستان يهدي وسام اإلدارة العامة للشئون الدينية 
لوزير األوقاف تقديًرا جلهوده الدعوية

لقاءات معالي وزير األوقاف على هامش املؤمتر

التق�������ى معالي وزير األوق�������اف أ. د/ محمد 
مخت�������ار جمعة والس�������يد/ ناوريز ب�������اي حاج 
تاج�������و نولي املفت�������ي األعلى ورئي�������س اإلدارة 
وس�������عادة   ، كازاخس�������تان  ملس�������لمي  الديني�������ة 
السفير/ خيرات الما شريف سفير جمهورية 
كازاخستان بالقاهرة ، لتنسيق أوجه التعاون 
املشترك ، وخ�ل اللقاء سلم السيد/ ناوريز 
باي حاج تاجو نول�������ي املفتي األعلى ورئيس 
اإلدارة الدينية ملس�������لمي كازاخس�������تان معالي 
أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف دعوة 
رس�������مية حلضور االحتفال بالعيد العشرين 
اإلس��������مية  للثقاف�������ة  املصري�������ة  للجامع�������ة 
بكازاخس�������تان ، كم�������ا أهدى الس�������يد/ ناوريز 
باي ح�������اج تاجو نولي معال�������ي وزير األوقاف 
وسام اإلدارة العامة للشئون الدينية ملسلمي 

كازاخستان، تقديرا لهوده 
الفك�������ر  ونش�������ر  الدعوي�������ة 

الوسطي املستنير.
 هذا وقد أهدى معالي وزير 
األوقاف الضي�������وف األج�ء 
نسًخا من مطبوعات املجلس 
شووزارة األوقاف التي تسعى 
إل�������ى نش�������ر صحي�������ح الدين 

ومواجهة الفكر املتطرف.
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نائب رئيس اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا االحتادية
يسلم وزير األوقاف دعوة رسمية حلضور مؤمتر اإلدارة الدينية املقبل

وزير األوقاف يلتقي وزير الشئون الدينية واألوقاف السوداني وأمني املجلس 
اإلسالمي بجنوب السودان و رئيس اجلمعية اإلسالمية بالكونغو الدميوقراطية 

التق�������ى معال�������ي وزير األوق�������اف أ. د/ 
محم�������د مخت�������ار جمع�������ة و د/ ضمي�������ر 
األول  النائ�������ب  الدين�������وف  محي�������ي 
لرئيس اإلدارة الدينية ملس�������لمي روسيا 
االحتادية، لتنس�������يق التعاون املشترك 
،وأش�������اد د/ ضمي�������ر محي�������ي الدينوف 
بجهود وزي�������ر األوقاف يف نش�������ر الفكر 
الوس�������طي املستنير مش�������يًدا بدور وزارة 
األوقاف املصرية وإصداراتها العظيمة 

يف مواجهة الفكر املتطرف.
وخ�ل اللقاء سلم الدكتور/ ضمير 
محيي الدين�������وف معالي وزير األوقاف 

دعوة رس�������مية حلضور مؤتر اإلدارة الدينيةملس�������لمي روس�������يا االحتادية املقبل، وقد أه�������دى معالي وزير األوقاف 
الضيوف األج�ء نس�������ًخا من مطبوعات املجلس األعلى للشئون اإلس�مية ووزارة األوقاف التي تسعى إلى نشر 

صحيح الدين ومواجهة الفكر املتطرف
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 التقى معالي وزير األوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ومعالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية واألوقاف السوداني 
، والسيد/ عبد اهلل برج كوت أمني املجلس اإلس�مي بجنوب السودان ، والسيد/ عبد اهلل منجاال رئيس المعية اإلس�مية بالكونغو 
الدميوقراطي�������ة، وخ��������ل اللقاء أكد معال�������ي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف على عناية وزارة األوقاف بالعمق االس�������تراتيجي 
األفريق�������ي ، وحرصه�������ا الدائم على التواصل البناء مع مختلف دول القارة ، من جانبه أكد الش�������يخ/ نصر الدين مفرح وزير الش�������ئون 

الدينية واألوقاف بدولة السودان الشقيقة على التعاون 
املثم�������ر والبناء الذي يربط وزارت�������ي األوقاف يف البلدين 
الش�������قيقني مصر والسودان ، مؤكًدا أن القافلة الدعوية 
املش�������تركة آتت ثمارها، ومن جانبه وجه السيد/ عبد اهلل 
برج كوت أمني املجلس اإلس�مي بجنوب السودان الشكر 
ملعال�������ي وزير األوق�������اف على دعوته حلض�������ور هذا املؤتر 
الهام ، مؤكًدا أن دولة جنوب الس�������ودان قد استفادت من 

علماء مصر بعلمهم وأخ�قهم.
ومن جانبه أكد الس�������يد/ أبو بكر يوجو منجاال رئيس 
المعية اإلس�مية بالكونغو الدميوقراطية على الدور 
البارز لوزارة األوق�������اف وإصداراتها العظيمة يف مواجهة 
الفك�������ر املتطرف، ه�������ذا وقد أهدى معال�������ي وزير األوقاف 
الضيوف األج�ء نس�������ًخا من مطبوعات املجلس األعلى 

للشئون اإلس�مية ووزارة األوقاف.
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 كتب كثيرة تناولت احلديث عن شهر رمضان وفضائله 
وعن صيام�������ه وقيامه ، ولكن  الغال�������ب على هذه الكتب 
أنه�������ا اعتنت باحلديث عن صيام ش�������هر رمضان بوصفه 
ركنا مهما من األركان اخلمسة التي بنى عليها اإلس�م 
، ورك�������زت احلديث عل�������ى الانب التعبدي من ش�������روط 
وأحكام متعلقة بهذا الش�������هر الفضيل وأغفلت احلديث 
ع�������ن الان�������ب الس�������لوكي والبع�������د الروحي له�������ذا الركن 
العظي�������م، لكن كت�������اب "حديث الصيام "ملعالي األس�������تاذ 
الدكت�������ور/ محمد مختار جمعة -وزي�������ر األوقاف ، الذي 
نعرض ل�������ك  -عزيزي القارئ  مختارات منه-  قد جمع 
بني الانبني مع�������ا: الانب التعبدي والانب الروحي 
والس�������لوكي، من خ��������ل ما تضمنه م�������ن مقاالت ودروس 
دعوي�������ة وخواطر إميانية بأس�������لوب س�������هل وعرض موثق 
للنص�������وص التي تضمنه�������ا الكتاب؛ ليك�������ون زادا علميا 
وروحيا ملن أراد التزود بهما خ�ل هذا الشهر الكرمي أو 

يف غيره من سائر األيام.
فقد ُاس�������تهل الكتاب مبقال مهم حت�������ت عنوان: "على 
أبواب رمضان" يوضح كيف للمس�������لم أن يتهيأ ويستعد 
الستقبال هذا الشهر الفضيل ، كما كان سلفنا الصالح 
يس�������تعدون  لق�������دوم رمض�������ان، فق�������د كانوا يدع�������ون اهلل  
ويتضرع�������ون  إليه قبل قدومه بس�������تة أش�������هر أن يبلغهم 
رمضان ، وستة أشهر بعده أن يتقبل اهلل منهم صيامهم 
وقيامه�������م، وكان�������وا يتخذون من ش�������هر ش�������عبان توطئة 
وتهيئة الس�������تقبال هذا الش�������هر الك�������رمي ، ولنا ولهم يف 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( األسوة احلسنة ، فعن 
أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها - قالت : "كان رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وسلم ( يصوم حتى نقول ال يفطر، 
ويفطر حتى نقول ال يصوم، فما رأيت رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وس�������لم( استكمل صيام ش�������هر إال رمضان، وما 

رأيته أكثر صياما منه يف شعبان" )صحيح البخاري(.
 فهو ش�������هر جدير باالس�������تعداد والتهيئة الس�������تقباله، 
فاإلنس�������ان يعد الع�������دة ويس�������تعد إذا كان منتظرا قدوم 
ضيف عزيز عليه ، فما بالك إذا كان  هذا الضيف شهر 
ال�������ود والكرم الذي فيه ليلة خير من ألف ش�������هر. فمن 
"صام رمض�������ان إميانا واحتس�������ابا غفر له م�������ا تقدم من 

ذنبه")صحيح البخاري(.
فمن سمات هذا الشهر الفضيل أنه:

شهر القرآن
رمض�������ان هو الش�������هر الذي أنزل فيه الق�������رآن الكرمي ؛ 
ُل  ليكون شفاء ورحمة ، يقول احلق تبارك وتعالى )َوُنَنِزّ
ْلُمْؤِمِننَي( )اإلسراء/  ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش�������َفاٌء َوَرْحَمٌة ِلّ

. )82
وقد جم�������ع النبي )صلى اهلل عليه وس�������لم( بني صيام 
رمضان وقراءة القرآن يف شفاعتهما للعبد يوم القيامة، 
حيث يقول )صلى اهلل عليه وس�������لم( :" الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته 
الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: 
منعت�������ه الن�������وم بالليل، فش�������فعني فيه، فيش�������فعان")رواه 

ــــــــــــــــَيام« »حــــــــــــديث الصِّ
ملعالي أ. د/ محمد مختار جمعة  

 وزير األوقاف

 مختـــــــــــارات مـــــــــــن كتــــــــــــــــاب 
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اإلم�������ام أحم�������د( . وكان جبريل )عليه الس��������م( يدارس 
القرآن لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يف هذا الشهر 
الفضيل، كما أن  من  أهم خصائص هذا الشهر الكرمي 
قي�������ام الليل بدءا من ص�ة التراوي�������ح وانتهاء بالتهجد 
، م�������ع احلرص عل�������ى أداء الفرائض كله�������ا ، يقول النبي 
)صلى اهلل عليه وس�������لم(  "أفضل الصي�������ام بعد رمضان 
ش�������هر اهلل احملرم، وأفضل الص�ة بع�������د الفريضة ص�ة 

الليل" )رواه مسلم(.
غي�������ر أن م�������ن أه�������م م�������ا يف 
الق�������رآن الك�������رمي أن عط�������اءه 
العلم�������ي والروحي واإلمياني 
واإلنس�������اني ال ينفد إلى يوم 
القيامة ، يعطي كل قوم على 
قدر عطائه�������م هلل )عز وجل( 
، وتعلقه�������م ب�������ه ، وإخ�صهم 
هلل فيه ، فعلينا أن نعتني به 
حفًظا وت�وًة وتعلًما وتعليًما 
ومدراسة وفقًها ، مع إدراكنا 
أن أهل الق�������رآن هم أهل اهلل 
وخاصته ، حيث يقول   نبينا 
اِس "  : "ِإَنّ هلل أَْهِل�������نَي ِمْن الَنّ
َقاُلوا : َيا َرُسوَل اهلل ، َمْن ُهْم 

ُتُه " )سنن ابن  ؟ َقاَل : " ُهْم أَْهُل اْلُقْرآِن ، أَْهُل اهلل َوَخاَصّ
ماجه(.

�������ا ينير اهلل به   وال ش�������ك أنن�������ا حني نفقه الق�������رآن حًقّ
طريقنا ، ويهدينا سبل الرشاد.

رمضان شهر قيام الليل
لع�������ل من أهم خصائص الش�������هر الفضيل التي جتمع 
الن�������اس يف زمانن�������ا ه�������ذا ه�������و قي�������ام الليل ب�������دًءا بص�ة 
التراوي�������ح وانته�������اء بالتهج�������د ، مع احل�������رص على أداء 
الفرائ�������ض يف أوقاتها ، وهو أحد أه�������م موجبات املغفرة 
يف هذا الش�������هر الفضيل،  وقال )صلى اهلل عليه وس�������لم( 
م من  : "َمن قام رمضان إمياًنا واحتس�������اًبا ُغِفر له ما تقَدّ
ذنب�������ه" )صحيح البخاري(، ب�������ل إن اهلل )عز وجل( جعل 
هذا الفضل كام� ملن قام ليلة القدر إمياًنا واحتس�������اًبا 
،  فقال )صلى اهلل عليه وس�������لم( : " َم�������ْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر 

َم ِم�������ْن َذْنِبِه") صحيح  ِإمَياًن�������ا َواْحِتَس�������اًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقَدّ
البخاري(. ومن األحاديث الواردة يف فضل قيام الليل : 
ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة )رضي 
اهلل عنه( قال : قال رس�������ول اهلل  )صلى اهلل عليه وسلم( 
ُم ، َوأَْفَضُل  َرّ َ َياِم َبْعَد َرَمَضاَن َش�������ْهُر اهلل احمْلُ : "أَْفَضُل الِصّ

ْيِل". َ�ِة َبْعَد اْلَفِريَضِة َصَ�ُة الَلّ الَصّ
ويف بي�������ان ش�������رف الليل ، وقيامه ، والثن�������اء على أهله، 
وبيان عظيم ش�������أنهم وشرف 
عملهم، يقول احلق سبحانه 
ْن ُه�������َو َقاِنٌت آَناء  وتعالى: »أََمّ
َوَقاِئًما َيْحَذُر  َس�������اِجًدا  ْيِل  الَلّ
ِه ُقْل  َرِبّ َرْحَمَة  َوَيْرُجو  اآلِخَرَة 
ِذي�������َن َيْعَلُموَن  َهْل َيْس�������َتِوي اَلّ
ُر  ا َيَتَذَكّ َ ِذيَن ال َيْعَلُموَن ِإمَنّ َواَلّ

ُأْوُلوا اأَلْلَباِب« )الزمر: 9(.
رمضان شهر العتق من 

النار
لرمضان فضائل عديدة 
من أهمها أنه شهر الرحمة 
واملغفرة والعتق من النار ، 

يقول نبينا )صلى اهلل عليه 
وسلم( : " إَنّ هلل ِعْنَد ُكِلّ 
ِفْطٍر ُعَتَقاَء " )سنن ابن ماجه (, ويقول )صلى اهلل 
عليه وسلم( : " ِإَنّ هلل ُعَتَقاَء يِف ُكِلّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة ، ِلُكِلّ 
َعْبٍد ِمْنُهْم َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة ")مسند اإلمام أحمد(، 

ويف سنن البيهقي عن ابن مسعود )رضي اهلل عنه( أن 
النبي )صلى اهلل عليه وسلم( قال : "هلل )تعالى( عند 
كل فطر من شهر رمضان كَلّ ليلة - عتقاُء من النار 
ستون ألًفا ، فإذا كان يوُم الفطر أَعَتَق مثل ما أعتق 

يف جميع الشهر ث�ثني مرة ستني ألًفا")شعب اإلميان 
ُل  للبيهقي( ، وقال )صلى اهلل عليه وسلم(: "إَذا َكاَن أََوّ
 ، ِنّ َياِطنُي َوَمَرَدُة اْلِ َدِت الَشّ َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصِفّ
َحْت أَْبَواُب  اِر َفَلْم ُيْفَتْح ِمْنَها َباٌب ، َوُفِتّ َقْت أَْبَواُب الَنّ َوُغِلّ

ِة َفَلْم ُيْغَلْق ِمْنَها َباٌب ، َوُيَناِدي ُمَناٍد:  َيا َباِغَي  َنّ اْلَ
ِرّ أَْقِصْر ، وهلل ُعَتَقاُء ِمَن  ْيِر أَْقِبْل ، َوَيا َباِغَي الَشّ اخْلَ

اِر َوَذِلَك ُكَلّ َلْيَلٍة")سنن الترمذي(. الَنّ
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شهر اجلود واإليثار والتكافل
خل�������ق اهلل )تعالى( الكون مبق�������دار وحكمة ، واقتضت 
حكمته )س�������بحانه وتعال�������ى( أن ميتحن بع�������ض الناس 
بالغن�������ى ، ويبتل�������ي بعضه�������م بالفق�������ر ، فق�������د ينعم اهلل 
بالبل�������وى وإن عظمت ، ويبتل�������ي اهلل بعض القوم بالنعم 

؛ لُيعلم مدى شكر الغني وصبر الفقير.
وش�������هر رمضان هو ش�������هر الود بكل معانيه ، واإليثار 
بكل ما يحتويه , والتكافل بكل مراميه  ، فمن فطر فيه 
صائًم�������ا كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من 
أجره ش�������يًئا ، وقد كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( 
أج�������ود الناس ، وأك�������رم الن�������اس ، وخير الن�������اس للناس ، 

وكان )صلى اهلل عليه 
وسلم( أجود ما يكون 
وكان   ، رمض�������ان  يف 
م�������ن  باخلي�������ر  أج�������ود 

الريح املرسلة .
اهلل  م�������ال  وامل�������ال 
مس�������تخلفون  ونح�������ن 
في�������ه ، فم�������ن أحس�������ن 
االستخ�ف بارك اهلل 
له يف ماله ، وال حسد 
رج�������ل  اثنت�������ني  إال يف 
آتاه اهلل مااًل فس�������لطه 
عل�������ى هلكته يف احلق 
اهلل  آت�������اه  ورج�������ل   ،
فه�������و يقضي  احلكمة 

به�������ا ويعلمها ، ومن تصدق بعدل ترة من كس�������ب طيب 
فإن اهلل يتقبلها ويربيه�������ا ، وينميها له حتى تكون مثل 
البل ، واإلنس�������ان ليس له من مال�������ه إال ما أكل فأفنى 
، أو لب�������س فأبل�������ى ، أو أعط�������ى  فأقنى ، وما س�������وى ذلك 
فهو ذاهب ، ولهذا كانت الصدقة هي الباقية، وكل نعمة 
لها شكرها ، وأفضل الش�������كر ما كان من جنس النعمة ، 
وأفضل الصدقة أن يتصدق اإلنس�������ان وهو يف ش�������بابه ؛ 
يحتاج إلى املال ومع هذا ال ينسى الفقير، وال احملتاج . 
وله�������ذا ندرك حقيق�������ة الود والكرم يف اإلس��������م كما 
يف إجاب�������ة رس�������ول اهلل )صلى اهلل عليه وس�������لم( عن هذا 

َعاَم َوَتْقَرُأ  ْس�������َ�ِم َخْيٌر؟ َقاَل: ُتْطِعُم الَطّ الس�������ؤال : أَُيّ اإْلِ
َ�َم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف") متفق عليه(.  الَسّ

وكما افترض اإلس��������م الص�ة افت�������رض الزكاة ، فمن 
لم ي�������ؤد زكاة ماله كان كالذي لم ُيَصِلّ س�������واًء بس�������واء ، 
وقد جاء الوعيد الشديد يف القرآن الكرمي ملن لم يخرج 
صدق�������ة ماله ، حيث توعدهم اهلل )تعالى( بكي جباههم 
، وجنوبه�������م ، وظهورهم ، ج�������زاًء وفاًقا ملا بخلوا به على 
الفقراء ، واملساكني ، واحملتاجني ، فجزاؤهم من جنس 

عملهم .
واإلس��������م منهج يقوم على التكافل والتراحم ، يقول 
النبي )صلى اهلل عليه وس�������لم( :" َما َءاَم�������َن ِبي َمْن باَت 
َش�������ْبعاَن َوج�������اُرُه جاِئ�������ٌع 
َيْعَلُم  َوُه�������َو  َجْنِبِه  ِإَل�������ى 
ِب�������ِه") املصنف البن أبي 

شيبة(. 
شهر البر  والصلة

فهو ش�������هر البر وصلة 
األه�������ل  ب�������ني  الرح�������م 
واألق�������ارب  ، فالصدق�������ة 
عل�������ى الفقي�������ر صدق�������ة 
القري�������ب  وعل�������ى   ،
صدق�������ة وصل�������ة ، وخير 
الن�������اس خيره�������م ألهله 
نبين�������ا  كان  حي�������ث   ،
علي�������ه  اهلل  )صل�������ى 
وس�������لم(  يقول:"َخْيُرُكْم 
َخْيُرُكْم أَلْهِل�������ِه، َوأََنا َخْيُرُكْم أَلْهِلي")س�������نن الترمذي( . 
وكان أول م�������ا قال�������ه النبي صلى اهلل عليه وس�������لم حينما 
قدم إل�������ى املدينة أن قال :" أيها الناس أفش�������وا الس��������م 
وأطعموا الطع�������ام وصلوا بالليل والن�������اس نيام تدخلوا 

النة بس�م ")سنن الترمذي(.
شهر األمل والرجاء

رمضان ش�������هر عظي�������م مفعم باألمل ففيه احلس�������نات 
مضاعف�������ة ، وفي�������ه تفت�������ح أب�������واب النة ، وتغل�������ق أبواب 
النيران، فحق لباغي الفضل أن يقبل ، ويشمر عن ساعد 
ال�������د والعمل ، حق لباغي الش�������ر أن يقص�������ر ، وقد أّمن 
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سيدنا رس�������ول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس�������لم(   على دع�������اء جبريل )عليه 
الس��������م(إذ ق�������ال : "من أدرك ش�������هر 
رمضان ، فلم يغفر له ، فدخل النار 
؛ فأبع�������ده اهلل ، قل : آم�������ني ، فقلت 
: آمني")صحي�������ح ابن حب�������ان(. كما 
فتح  رب العزة باب الرجاء واس�������عا، 
وجعله أوس�������ع ما يك�������ون يف رمضان 
ش�������هر املغفرة والرحم�������ة والرجاء ، 
م�������ن أدى في�������ه نافل�������ة كان كمن أدى 
فريضة فيما س�������واه ، وملا سئل  أحد 
أصحاب رسول اهلل  )صلى اهلل عليه 
وس�������لم( عن أرجى آي�������ة يف القرآن ؟   
قال : ه�������ي  يف قوله تعال�������ى )ُقْل َيا 

ْحَمِة  ِذيَن أَْسَرُفوا َعَلىٰ أَنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن َرّ ِعَباِدَي اَلّ
ِحيُم(  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ ُنوَب َجِميًعا ِإَنّ َ َيْغِفُر الُذّ ِ ِإَنّ اهلَلّ اهلَلّ

)الزمر/53(.
شهر العمل ال البطالة والكسل

بعض الناس ينظرون إلى شهر رمضان نظرة خاطئة 
, على أنه شهر نسك فحسب ، فرمبا عطلوا أعمالهم أو 
قصروا فيها ، ورمبا رأينا من يقول: سنتفرغ للعبادة يف 
هذا الش�������هر الكرمي , لكن اإلس�م دين  العبادة والعمل 
واإلتقان فيه, ال يعرف البطالة وال الكسل ال يف رمضان 
وال يف غي�������ره م�������ن الش�������هور , خاصة أنن�������ا مطالبون بأن 
نكون أقوياء يف مجتمعاتنا ودولنا , فقد قال  الرس�������ول  
)صلى اهلل عليه وس�������لم(:" امْلُْؤِمُن اْلَقِوُيّ َخْيٌر َوأََحُبّ ِإَلى 
ِعيِف ") صحيح مس�������لم( فلم يحدد  اهلل ِمَن امْلُْؤِمِن الَضّ
الرس�������ول )صلى اهلل عليه وسلم( جانًبا واحًدا من القوة 
ا يف كل ش�������يء , ومبا أن االقتصاد هو أحد  ، بل أراده قوًيّ
أه�������م احملركات للمجتمع�������ات واألمم ؛ ف� بد من العمل 

واإلبداع واإلنتاج .
 واألنبياء كان�������وا يأكلون من عم�������ل أيديهم؛ فقد قال 
الرس�������ول )صلى اهلل عليه وسلم( : " َما أََكَل أََحٌد َطَعاًما 
َق�������ُطّ َخْيًرا ِمْن أَْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َي�������ِدِه َوِإَنّ َنِبَيّ اهلل َداُوَد 
َ�م َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه") صحيح البخاري  َعَلْيِه الَسّ
(, وخ�������ص الرس�������ول )صل�������ى اهلل عليه وس�������لم(  نبي اهلل 

داود بالذكر دون س�������ائر األنبي�������اء ؛ ألن اهلل جمع له بني 
املل�������ك والنبوة ,  وهذا يؤكد أن�������ه لم يكن يعمل للحاجة 
بل لش�������رف عمل اليد , فالعمل يف حد ذاته ش�������رف , ويد 
العامل يحبها اهلل ورس�������وله , بل إن الكد يف العمل يكفر 
ذنوًب�������ا ال يكفرها الصيام وال الص�ة , وهذا ال يتعارض 
مع العبادة يف رمضان فدينن�������ا دين التوازن بني العبادة 

والعمل ال دين البطالة والكسل.
رمضان شهر اإلخالص واملراقبة

اإلخ��������ص وحس�������ن املراقب�������ة هلل )تعال�������ى( من أخص 
صفات شهر رمضان املبارك ، واإلخ�ص مطلوب يف كل 
األوقات ، فإن اهلل )تعالى( ال يقبل من العمل إال ما كان 
خالًصا لوجهه الكرمي  قال اهلل )تعالى(:  »َوَما ُأِمُروا ِإالَّ 
�َة  يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ ِلَيْعُبُدوا اهللَّ
َمِة «ِ )البينة : 5( ، الس�������يما  َكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِّ َوُيْؤُتوا الزَّ
يف الصوم ؛ حيث قال اهلل )تعالى( يف احلديث القدسي: 
"كُلّ عم�������ِل ابن آدَم ل�������ه إال الصيام؛ فإنه ل�������ي وأنا أجزي 

به")صحيح البخاري(.
 ورس�������خ اإلس��������م مبدأ املراقبة يف نفوس املؤمنني من 
خ�ل آيات كثيرة يف القرآن الكرمي، منها قوله )تعالى( 
ُدوُر{)غافر:19(،  :}َيْعَل�������ُم َخاِئَنَة اأَلْعنُيِ َوَما ُتْخِف�������ي الصُّ
وقول�������ه : »وهو معك�������م أينما كنتم« )احلدي�������د:4(، وقوله 
: »َوِعْن�������َدُه َمَفاِتُ اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَه�������ا ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف 
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ٍة  اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْس�������ُقُط ِمْن َوَرَق�������ٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َوال َحبَّ
يِف ُظُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال َياِبٍس ِإالَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي« 
)األنع�������ام:59( فأي ورقة يف بٍرّ أو بحٍر ال تس�������قط يف أي 
زم�������ن من األزم�������ان، وال يف أي مكان م�������ن األمكنة إال هو 

يعلمها .
فاعل�������م أن اهلل )تعالى( مراقب لك يف كل فعل أو قول 
، يق�������ول )تعالى( : »َما َيْلِف�������ُظ ِمْن َق�������ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب 
َعِتي�������ٌد« )ق : 18( ، وجع�������ل على اإلنس�������ان م�ئكة كراًما 
كاتب�������ني يعلمون م�������ا تفعلون، وقد ق�������ص القرآن الكرمي 
كيف علم س�������يدنا لقمان )عليه الس�م( ابنه هذا املبدأ 
ٍة ِمْن  َها ِإْن َت�������ُك ِمْثَقاَل َحبَّ العظي�������م ، فق�������ال : »َيا ُبَنيَّ ِإنَّ
َمَواِت أَْو يِف اأَلْرِض َيْأِت  َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة أَْو يِف السَّ

َ َلِطيٌف َخِبيٌر َّ« )لقمان:16(. ُ ِإنَّ اهللَّ ِبَها اهللَّ
واملراقب�������ة هلل )تعال�������ى( ه�������ي أعل�������ى مق�������ام للعابدين 
)اإلحس�������ان( ، ب�������أن تعب�������د اهلل )تعالى( كأنك ت�������راه فإن 
لم تك�������ن تراه فإنه يراك، فعلى العب�������د أن يحرص أن ال 
يفتقده اهلل حيث أمره، وال يراه حيث نهاه ، يقول نبينا 
ِه  ُه�������ُم اهلل يف ِظِلّ )صلى اهلل عليه وس�������لم( : "َس�������ْبَعٌة ُيِظُلّ
ُه: ِإماٌم عاِدٌل، وش�������اٌبّ َنَش�������أَ يِف ِعَباَدِة  َي�������ْوَم ال ِظَلّ إاَلّ ِظُلّ
�������ٌق يف املََس�������اِجِد، َوَرُج�ِن  اهلل َتعال�������ى، َوَرُج�������ٌل َقْلُبُه ُمَعَلّ
َقا َعَليِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه  ا يف اهلل: اجَتَمعا َعَلي�������ِه، وَتَفَرّ اَبّ حَتَ
ي أَخاُف اهلل، وَرُجٌل  اْم�������َرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب، َوَجَماٍل َفَقاَل: ِإِنّ

ى ال َتْعَلَم ِشماُلُه َما ُتْنِفُق  َق ِبَصَدَقٍة فأَْخَفاها، حَتّ َتَصَدّ
ين�������ُه، وَرُجٌل َذَكَر اهلل خاِلًي�������ا َفَفاَضْت َعْيَناُه " )صحيح  مَيِ

البخاري(.
شهر الرحمة والتسامح

رمضان ش�������هر التسامح ، فمن كان بينه وبني أحد من 
الناس قطيعة أو ش�������حناء فليعجل بإنهائها ، وخيرهما 
الذي يبدأ بالس��������م ، أما الفج�������ور يف اخلصومة واللدد 
فيه�������ا فمن ع�م�������ات النف�������اق واملنافقني ، ف�������إذا خاصم 
املناف�������ق فجر، أما املؤمن  فس�������هل قري�������ب كرمي هني لني 
يأل�������ف ويؤلف ، وم�������ن كان كذلك حرم اهلل جس�������ده على 
النار  ، وال س�������يما يف ش�������هر الرحمة والتسامح واملغفرة 

والعتق من النار . 
وال ش�������ك أن ديننا هو دي�������ن الرحمة , دين التس�������امح 
, دي�������ن العف�������و , دين الصف�������ح , دين احلل�������م , دين مكارم 
األخ��������ق , وق�������د عّلمنا الق�������رآن الكرمي ودعان�������ا إلى أن 
نصفح الصفح الميل , فقال س�������بحانه مخاطًبا نبينا 
َمَواِت َواأَلْرَض  )صلى اهلل عليه وس�������لم( : َوَما َخَلْقَنا السَّ
ْفَح  اَعَة آلِتَيٌة َفاْصَفْح الصَّ قِّ َوِإنَّ السَّ َوَما َبْيَنُهَما ِإالَّ ِباحْلَ
ِميَلَّ )احلجر:85(, وهو الصفح الذي ال مّن والعتاب  اْلَ
وال تأني�������ب مع�������ه ويقول )عز وج�������ل( : ُّ ُخْذ اْلَعْف�������َو َوْأُمْر 
اِهِلنيَّ)األعراف:199(, ويقول  ِباْلُعْرِف َوأَْعِرْض َع�������ْن اْلَ
ُش�������وَن َعَلى اأَلْرِض  ِذيَن مَيْ ْحَمِن الَّ س�������بحانه: ُّ  َوِعَباُد الرَّ
اِهُلوَن َقاُلوا َس�مًا  َهْونًا َوِإَذا َخاَطَبُهْم اْلَ
دًا َوِقَيامًا  ِهْم ُسجَّ ِذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِّ )63( َوالَّ
س�������بحانه:  ويق�������ول  )الفرق�������ان:64-63(, 
�������َعِة أَْن  َوال َيْأَت�������ِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
ُيْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َوامْلََس�������اِكنَي َوامْلَُهاِجِريَن 
ِ َوْلَيْعُف�������وا َوْلَيْصَفُح�������وا أاَل  يِف َس�������ِبيِل اهللَّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم  ُ َلُكْم َواهللَّ وَن أَْن َيْغِفَر اهللَّ بُّ حُتِ
َّ )النور:22(, ويف احلديث النبوي الشريف 
: أََنّ َرُس�������وَل اهلل )صلى اهلل عليه وس�������لم( 
َنا َتَب�������اَرَك َوتعالى ُكَلّ َلْيَلٍة  َق�������اَل : "َيْنِزُل َرُبّ
ْيِل  ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث الَلّ �������َماِء الُدّ ِإَلى الَسّ
اآلِخُر ، َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني َفأَْسَتِجيَب َلُه 
، َمْن َيْس�������أَُلِني َفُأْعِطَيُه ، َمْن َيْس�������َتْغِفُرِني 

َفأَْغِفَر َلُه " ) صحيح البخاري( .
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عاداتن�������ا  م�������ن  كان  وق�������د 
وأعرافنا الميلة أنه إذا جاء 
رمض�������ان تصالح املتخاصمون 
, وت�������زاور الن�������اس وتواصل�������وا , 
وأدركوا بل أيقنوا أنه ال مجال 
للخص�������ام أو الش�������قاق يف هذا 

الشهر الكرمي.
محم�������د  نبين�������ا  كان  وإذا   
)صلى اهلل عليه وسلم( يقول 
: " ال َيِح�������ُلّ مِلُْس�������ِلٍم أَْن َيْهُج�������َر 
أََخاُه َفْوَق َث�ِث َلَياٍل ، َيْلَتِقَياِن  
َفُيْع�������ِرُض َهَذا ، َوُيْعِرُض َهَذا ، 
�ِم"  ِذي َيْبَدُأ ِبالَسّ َوَخْيُرُهما اَلّ

)متفق عليه(. 
اإلميان وحسن اخللق

اإلميان وحس�������ن اخللق وكماله قرين�������ان ,  يقول نبينا  
)صلى اهلل عليه وسلم(: "أَْكَمُل امْلُْؤِمِننَي ِإمَياًنا أََحاِسُنُهْم 
ِذيَن َيْأَلُفوَن َوُيْؤَلُفوَن ، َوال َخْيَر  ُئوَن أَْكَناًفا اَلّ أَْخ�ًقا امْلَُوَطّ

ِفيَمْن ال َيْأَلُف َوال ُيْؤَلُف ")شعب األميان للبيهقى(. 
واإلمي�������ان صدق مع اهلل , ومع الن�������اس , ومع النفس , 
حت�������ى عّرف بعضهم اإلميان بالص�������دق , فقال : اإلميان 
أن تق�������ول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وأال 
تق�������ول الكذب مع ظن�������ك أن الكذب ق�������د ينفعك , ألنك 
تعل�������م أن ما أخطأك لم يك�������ن ليصيبك وما أصابك لم 

يكن ليخطئك رفعت األق�م وجفت الصحف . 
فاإلمي�������ان أمان , واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأمواله�������م وأعراضه�������م، يق�������ول نبينا  )صل�������ى اهلل عليه 
اُس ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه َوامْلُْؤِمُن  وسلم( : " امْلُْسِلُم َمْن َسِلَم الَنّ
اُس َعَلى ِدَماِئِهْم َوأَْمَواِلِهْم")سنن النسائي(  َمْن أَِمَنُه الَنّ
, واإلمي�������ان عطاء وحكمة ال أذى في�������ه يقول )صلى اهلل 
عليه وس�������لم(: "َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم 
َضْيَفُه , وَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر َف� ُيْؤِذ َجاَرُه 

" )متفق عليه(.
واإلمي�������ان أمان�������ة , حيث يقول نبين�������ا )صلى اهلل عليه 
وس�������لم( : "ال ِإمَياَن مِلَْن ال أََماَن�������َة َلُه ، َوال ِديَن مِلَْن ال َعْهَد 

َلُه")مسندا أحمد( .

فاملؤم�������ن احلق : ويِفٌّ ، حيي ، س�������خي ، كرمي يف أفعاله 
، ك�������رمي يف أقواله ، عف اللس�������ان ، ال يعرف الفحش وال 
اخلن�������ا وال الرياء وال النفاق إليه طريقا ، ال يكذب ، وال 
يظلم ، وال يغش ، وال يحتكر ، وال يختلس ، وال يدلس 
، وال يطف�������ف كي� وال وزًن�������ا ، وال يخوض يف األعراض ، 
يحفظ للنفس حرمتها، ولألموال حقوقها ، ولألوطان 

فضلها ومكانتها .
رمضان شهر الدعاء واإلجابة

رمضان شهر البركات والنفحات ، يقول النبي  )صلى 
اِم َدْهِرُكْم  ُكْم )عز وجل( يِف أََيّ اهلل عليه وس�������لم( : " ِإَنّ ِلَرِبّ
ُضوا َلَها ، َلَعَلّ أََحَدُك�������ْم أَْن ُتِصيَبُه ِمْنَها  َنَفَح�������اٍت ، َفَتَعَرّ
َنْفَحٌة ال َيْشَقى َبْعَدَها أََبًدا")املعجم األوسط للطبراني(، 
فعلين�������ا أن نتعرض لنفحات اهلل يف هذا الش�������هر الكرمي 

بالصيام، والقيام، والدعاء .
ومن أجل التعرض ملواط�������ن اخلير والبركات يجب أن 
يتضرع اإلنس�������ان إلى ربه مخلًصا منيًبا ، قال س�������بحانه 
�������ي َقِريٌب ُأِجي�������ُب َدْعَوَة  �������ي َفِإنِّ : »َوِإَذا َس�������أََلَك ِعَب�������اِدي َعنِّ
ُهْم  اِعي ِإَذا َدَعاِني َفْلَيْس�������َتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ الدَّ
ُكْم  َيْرُش�������ُدوَن « )البق�������رة:186(، ويقول تعالى: »وق�������اَل َربُّ
ِذيَن َيْس�������َتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  اْدُعوِني أَْس�������َتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَّ
َم َداِخِرين« َ)غافر:60(، فالدعاء عبادة  َس�������َيْدُخُلوَن َجَهنَّ
هلل )تعالى( ، واهلل س�������بحانه ال ي�������رد من دعاه، وال يترك 

ضعيًفا احتمى بحماه.
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وهناك صلة بني الصيام والدعاء ، فكل 
صائ�������م له نصيب من قبول دعائه عند اهلل 
)تعال�������ى(  ، وه�������ذا ما بين�������ه النبي  )صلى 
اهلل عليه وس�������لم( بقوله : " ث�ث�������ة ال ُتَرُدّ 
اِئُم ِحنَي  َدْعَوُتُه�������ْم: اإِلَماُم اْلَع�������اِدُل ، َوالَصّ
ُيْفِطُر ، َوَدْعَوُة امْلَْظُلوِم َيْرَفُعَها َفْوَق اْلَغَماِم 
ُبّ  �������َماِء ، َوَيُقوُل الَرّ ُح َلَها أَْبَواُب الَسّ ، َوُتَفَتّ
)ع�������ز وجل( : »وعزت�������ي وج�لي ألنصرنك 

ولو بعد حني« )سنن الترمذي(.
أدب الوالئم يف رمضان

الشك أن إقامة موائد اإلفطار يف رمضان 
إمن�������ا جتمع األه�������ل واألحب�������ة واألصدقاء 
وتزي�������د األلفة ، وتزيل الوحش�������ة ، وجتمع 
النافر ، وتؤل�������ف بني القلوب ، فديننا دين 
الك�������رم وال�������ود وإطعام الطع�������ام ، غير أن 

بعضن�������ا قد يغفل ع�������ن آداب هذه املوائد وتل�������ك الوالئم ، 
فيدعو إليها صفوة األغنياء وعلية القوم سواء من األهل 
أم من غيرهم ، وينس�������ون أهل االس�������تحقاق احلقيقي من 
فقراء األهل ، وينس�������ون األيتام واملس�������اكني ، ومن ال حظ 
لهم م�������ن جاه أو مال. وق�������د نهى النبي )صل�������ى اهلل عليه 
َعاُم َطَعاُم  وس�������لم ( عن نس�������يان هؤالء قائ� : " ِبْئ�������َس الَطّ
اْلَوِليَم�������ِة؛ ُيْدَعى ِإَلْيَه�������ا اأَلْغِنَياُء، َوُيْت�������َرُك الُفَقَراُء" )رواه 

مسلم(.
وقد نعى الق�������رأن الكرمي على املش�������ركني عدم إكرامهم 
لليتيم وعدم حضهم على إطعام املس�������كني ، يقول تعالى 
�������وَن َعَلى َطَعاِم  اُضّ : )َكَ�ّ َب�������ل اَل ُتْكِرُم�������وَن اْلَيِتيَم * َواَل حَتَ
�������وَن امْلَاَل ُحّبًا  ُبّ �������َراَث أَْكً� مَلًّا * َوحُتِ ْس�������ِكنِي * َوَتْأُكُل�������وَن الُتّ امْلِ

َجّما﴾)الفجر 20-17(.
أسئلة مشروعة 

  عندم�������ا فَرض اهلل )عَزّ وجَلّ ( علينا الصيام كان حِلَكٍم 
ة عالية، ومن أهِمّ املقاصد  ة حكيمة، ومقاصَد ربانَيّ تشريعَيّ
واحِلَكم التي من أجلها ُش�������ِرع الصيام هي أْن يخرج املسلم 
ِقني؛ كما قال - س�������بحانه-:  من ش�������هر الصيام وهو من املَتّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  ِذيَن آَمُنوا ُكِت�������َب َعَلْيُكُم الِصّ َها اَلّ ﴿ َيا أَُيّ

ُقوَن ﴾ )البقرة: 183(. ُكْم َتَتّ ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلّ اَلّ
ومحاسبة النفس من شيم املؤمنني وخصال الصاحلني 

واملقربني الذين يحس�������بون أنفس�������هم قبل أن يحاسبوا، 
ويزنون أعمالهم قبل أن توزن عليهم ، ويسألون أنفسهم 
قبل أن يقال لهم: )وقفوهم إنهم مسئولون( )الصافات 

.)24:
لذا يطرح هذا الكتاب على الصائم أسئلة  هى مبثابة 

كشف حساب يضعه الصائم أمام نفسه متسائ�:
ه�������ل صمت حقا ؟ هل صمت ع�������ن احلرام؟ هل صمت 
ع�������ن الغيب�������ة ؟ هل صمت عن النميم�������ة؟ هل صمت عن 
الغض�������ب؟ هل صم�������ت عن الغ�������در وخلف الوع�������د ؟ هل 
صمت عن الكذب وق�������ول الزور؟هل صمت عن اخليانة؟ 
هل صمت عن اخلنا؟ هل صمت عن الغش ؟ هل صمت 
عن تطفيف الكيل وامليزان؟ هل صمت عن أذى الناس؟ 
هل صمت ع�������ن املكر والكيد لآلخري�������ن؟ هل صمت عن 
احلقد واحلس�������د ؟هل صمت عن عقوق الوالدين ؟ هل 

صمت عن النظر إلى ما حرم اهلل؟ 
وهن�������ا يوض�������ح الكت�������اب يف بيان ش�������اف أن�������ه إذا كانت 
اإلجاب�������ة عن كل هذه التس�������اؤالت ب� )نع�������م( ؛ فقد صام 
املس�������لم حقا وكان عيه أن يك�������ون راجيا من اهلل القبول، 
ملتمس�������ا ل�������ه وداعيا به ، أما وإن كان�������ت اإلجابة عن أي 
من هذه التس�������اؤالت ب� )ال( فهنا يكون الصائم قد أتعب 
نفس�������ه جوعا وعطشا، وعليه أن يستدرك من أمره قبل 

فوات األوان.
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متى يكون فرًضا على املرء أن يصوم؟ وما هي السن الشرعية لوجوب 
الصوم ؟

اجلواب 
الصيام ركن من أركان اإلسالم اخلمس لقوله صلى اهلل عليه وسلم: » 
 ، ِ ًدا َرُسوُل اهلَلهّ ُ َوَأَنهّ ُمَحَمهّ ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإاَلهّ اهلَلهّ
، َوَصْوِم َرَمَضاَن«. واملس��لم مخاطب  ِجهّ َكاِة، َواحْلَ اَلِة، َوِإيَتاِء ال��َزهّ َوِإَق��اِم الَصهّ
ومكل��ف م��ن وقت بلوغ��ه أن يلتزم به��ذه األركان التي منها صيام ش��هر 
رمض��ان، ويك��ون البلوغ للفت��ى باالحتالم وللفتاة بظه��ور احليض، فإن 
ل��م يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عش��رة س��نة قمرية لكليهما. واهلل 

سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم من أكل أو ش��ربا ناسيا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بني صوم 

الفرض والنفل؟
اجلواب 

املفتى به أن من أكل أو ش��رب ناسيا يف نهار رمضان أو يف صيام التطوع 
ال يبط��ل صومه، وال يجب علي��ه القضاء وال الكفارة، فَع��ْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
َم-: »َمْن  ��ى اهلُل َعَلْيِه َوَس��َلهّ -َرِض��َي اهلُل َعْن��ُه- َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهلِل -َصَلهّ
ا َأْطَعَمُه اهلُل َوَسَقاُه«  َ َنِسَي َوُهَو َصاِئٌم، َفَأَكَل َأْو َشِرَب، َفْلُيِتَمهّ َصْوَمُه، َفِإمَنهّ
ُ َعْن��ُه- أيًضا  أخرج��ه مس��لم يف صحيحه، وَعْن َأِب��ي ُهَرْي��َرَة -َرِضَي اهلَلهّ
اِئُم َناِس��ًيا  َم-: »ِإَذا َأَكَل الَصهّ ��ى اهلُل َعَلْيِه َوَس��َلهّ ِ -َصَلهّ َق��اَل: َقاَل َرُس��وُل اهلَلهّ
ُ ِإَلْيِه، َواَل َقَضاَء َعَلْيِه« أخرجه  ا ُهَو ِرْزٌق َس��اَقُه اهلَلهّ َ َأْو َش��ِرَب َناِس��ًيا َفِإمَنهّ

الدارقطني يف سننه.
فهذه األحاديث الش��ريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسًيا 
فعلي��ه أن يتم صومه، وال قض��اء عليه، ويومه الذي أمت صيامه صحيح 
ويجزئه، وال فرق يف ذلك بني صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب 

إليه جمهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة 
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

م��ا حك��م اس��تخدام العط��ور يف نه��ار رمض��ان للتطي��ب؟ و م��ا حكم 
املضمضة واالستنشاق أثناء الصوم؟

اجلواب 
العط��ر يف نه��ار رمضان ال يفس��د الصي��ام ،يجوز للصائ��م املضمضة 

واالستنشاق، ويكره املبالغة فيهما.
 واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ُص الفطر ملن يداوم على السفر نظًرا لطبيعة عمله؟ هل ُيَرَخهّ
اجلواب 

رخ��ص اهلل س��بحانه وتعال��ى للصائ��م املس��افر أن يفطر مت��ى كانت 
ران بنحو ثالث��ة وثمانني  مس��افة س��فره ال تقل ع��ن مرحلت��ني وُتَق��َدهّ
كيلومت��ًرا ونص��ف الكيلومت��ر، بش��رط أن ال يكون س��فره ه��ذا بغرض 
املعصي��ة، وأناط الش��رع رخصة الفطر بتحقق علة الس��فر فيه من دون 
نظ��ر إلى ما يصاحب الس��فر ع��ادة من املش��قة؛ فصلح الس��فر أن يكون 
عل��ة ألنه وصف ظاهر منضبط يصل��ح لتعليق احلكم به، واحلكم يدور 
مع علته وجوًدا وعدًما، فإذا ُوجد الس��فر ُوِج��َدت الرخصة، وإذا انتفي 
ا املش��قة فهي حكمة غي��ر منضبطة؛ ألنها مختلفة باختالف  انتفت، أَمهّ
الناس، فال يصلح إناطة احلكم بها، ولذلك لم يترتب هذا احلكم عليها 
ولم يرتبط بها وجوًدا وعدًما، قال تعالى: }َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر 
ُ ِبُكُم اْلُيْس��رَ َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْس��َر{ ]البقرة:  اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلَلهّ ٌة ِمْن َأَيهّ َفِعَدهّ
185[، فمت��ى حتق��ق وصف الس��فر يف الصائ��م ولم يكن إنش��اؤه بغرض 
املعصية جاز له الفطر؛ س��واء اش��تمل س��فره على مش��قة أم ال، وسواء 
أتك��رر س��فُره ه��ذا أم ال، حتى ل��و كانت مهنُته تقتضي س��فره املس��تمر 
ف��إن هذا ال يرفع عنه الرخصة الش��رعية، وبني اهلل س��بحانه مع ذلك 
ص يف الفط��ر بقوله تعالى: }  أن الص��وم خير له وأفض��ل مع وجود امُلَرِخهّ
َوَأْن َتُصوُم��وا َخْي��ٌر َلُكْم { ]البق��رة: 184[، والصوم خير ل��ه من الفطر يف 
هذه احلالة وأكثر ثواًبا ما دام ال َيُشُقهّ عليه؛ ألن الصوم يف غير رمضان 
ال يس��اوي الصوم يف رمض��ان وال ُيدانيه وذلك ملن ق��در عليه، فإذا ظن 

املسافر الضرر ُكِره له الصوم، وإن خاف الهالك وجب الفطر.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ما احلكم فيمن صام رمضان ولكنه ال يصلي؛ هل ذلك ُيفِس��د صيامه 
وال ينال عليه أجًرا؟

اجلواب 
ال يج��وز ملس��لٍم ت��رُك الصالة، وقد اش��تد وعيد اهلل تعالى ورس��وله 
صلى اهلل عليه وآله وس��لم مل��ن تركها وفرط يف ش��أنها، حتى قال النبي 
��اَلُة، َفَمْن  ِذي َبْيَنَن��ا َوَبْيَنُهُم الَصهّ صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم: »اْلَعْه��ُد اَلهّ
َتَرَكَها َفَقْد َكَفَر« أخرجه اإلمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، 
وصحح��ه الترم��ذي وابن حب��ان واحلاك��م، ومعنى »فقد كف��ر« يف هذا 
احلدي��ث الش��ريف وغيره م��ن األحاديث الت��ي يف معن��اه: أي أتى فعاًل 
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كبيًرا وش��ابه الكف��ار يف عدم صالتهم، فإن الكبائر من ُش��َعب الُكفر كما 
أن الطاع��ات من ُش��َعب اإلميان، ال أنه قد خرج بذلك عن ملة اإلس��الم 
-عياًذا باهلل تعالى- فإن ت��ارك الصالة ال يكفر حتى يجحدها ويكذب 

بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
واملس��لم مأموٌر بأداء كل عبادة شرعها اهلل تعالى من الصالة والصيام 
وال��زكاة واحل��ج وغيرها مما افت��رض اهلل عليه إن كان م��ن أهل وجوبه، 
ِذي��َن آَمُنوا  َها اَلهّ وعلي��ه أن يلت��زم بها جميًعا كما ق��ال اهلل تعالى: }َي��ا َأُيهّ
��ًة{ ]البقرة: 208[، وجاء يف تفس��يرها: أي التزموا  ��ْلِم َكاَفهّ اْدُخُل��وا يِف الِسهّ
َي  بكل ش��رائع اإلس��الم وعباداته، وال يجوز ل��ه أن يتخير بينه��ا وُيؤِدهّ
بعًض��ا ويترك بعًض��ا فيقع بذلك يف قول��ه تعال��ى: }َأَفُتْؤِمُن��وَن ِبَبْعِض 

اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض{ ]البقرة: 85[.
وكل عبادة من هذه العبادات املفروضة لها أركانها وش��روطها اخلاصة 
��ق له��ذه األركان والش��روط ب��أداء العبادات األخ��رى، فإن  به��ا، وال َتَعُلهّ
اه��ا املس��لم على الوجه الصحي��ح مع تركه لغيرها م��ن العبادات فقد  أَدهّ
أجزأه ذل��ك وبرئت ذمُته من جهت�ها، ولكنه يأث��م لتركه أداء العب�ادات 
األخ��رى، فمن ص�ام وه��و ال يصلي فصومه صحيح غير فاس��د؛ ألنه ال 
ُيش��َتَرط لصحة الصوم إقامة الصالة، ولكنه آثٌم ش��رًعا من جهة تركه 
للص��الة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر 

بالتوبة إلى اهلل تعالى. 
ي  أما مس��ألة األجر فموكول��ة إلى اهلل تعال��ى، غير أن الصائ��م امُلَصِلهّ

أرجى ثواًبا وأجًرا وَقبواًل ممن ال يصلي. 
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ما حكم االحتالم يف رمضان؟
اجلواب 

االحتالم يف النوم أثناء الصوم ال يفس��ده، وكل ما على اإلنس��ان إذا 
ن املغرب  ر االغتس��ال حتى أَذهّ اس��تيقظ أن يغتس��ل حتى يصلي، ولو أَخهّ

فصومه صحيح أيًضا، واملبادرة إلى الغسل أولى وأحوط.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

هل القيء يفسد الصيام؟
اجلواب 

ٍب منه فصيامه صحيح وال قضاء  إذا غلب القيُء الصائَم من غير تسُبهّ
د ابتالع ش��يٍء مم��ا خرج من جوفه وأن ال  علي��ه، ولكن عليه أن ال يتعَمهّ
َد القيء  ر يف ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فال يضره، أما َمْن َتَعَمهّ ُيقِصهّ
وه��و ُمْخت��اٌر ذاِكٌر لصومه ف��إن صوَمه يفس��د ولو لم يرجع ش��يٌء منه 
إل��ى جوفه، وعليه أن يقض��ي يوًما مكانه؛ لقول النب��ي صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم: »َمْن َذَرَعُه اْلَق��ْيُء َفَلْيَس َعَلْي��ِه َقَضاٌء، َوَمِن اْس��َتَقاَء َعْمًدا 

َفْلَيْقِض«.  واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم وضع النقط يف األنف أو األذن أثناء الصيام؟

اجلواب 
وضع النقط يف األنف ُمفِسد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا 

لم يجاوز اخليشوم فال قضاء فيه.
ة ص��وم َمن َص��َبهّ يف أذنه ش��يًئا أثناء  وق��د اختل��ف الفقه��اء يف صَحهّ
الص��وم؛ طبًق��ا الختالفهم فيما إذا كانت األذن منف��ًذا مفتوًحا موصاًل 

إل��ى الدم��اغ أو احلل��ق أو ال؛ واالخت��الف يف التصوي��ر والتكييف ينبني 
علي��ه اختالٌف يف حكم املس��ألة؛ فمن اعتبرها منف��ًذا مفتوًحا موصاًل 
إل��ى الدماغ أو احللق قال بفس��اد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل ش��يٌء 
م��ن ذلك إل��ى الدماغ أو احللق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فس��اد 

الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك يف احللق أو ال.  
وعلي��ه فإن اس��تعمال قطرة اأُلُذن أثناء الصوم من املس��ائل املختلف 
فيه��ا، واملختار للفتوى أنه��ا ال تفطر ما دامت طبلُة األذن س��ليمًة متنع 
وصول مكوناتها إلى احللق مباش��رًة، والصوم حينئٍذ صحيٌح؛ سواء َظَهَر 
أث��ُر النقط يف احللق أو لم َيْظَهر، فإن ق��رر الطبيب أن فيها ثقًبا بحيث 
َيس��َمُح بوص��ول تلك املكونات إلى احللق مباش��رًة فإنه��ا حينئٍذ تفطر.  

واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
هل استعمال احلقنة الوريدية أو يف العضل للعالج أو للتقوية مبطلة 

للصوم؟
اجلواب 

ا ذكر؛ ألن ش��رط نقض الص��وم أن يصل  ال يبط��ل الص��وم بش��يء مِمَهّ
��ا، واملادة التي  الداخ��ل إلى اجلوف من منف��ٍذ طَبعي مفتوح ظاهًرا ِحًسهّ
يحقن بها ال تصل إلى اجلوف أصال، وال تدخل من منفٍذ طَبعي مفتوٍح 
��ا، فوصولها إلى اجلس��م من طريق املس��اِمهّ ال ينقض الصوم.  ظاهًرا ِحًسهّ

واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم استعمال احلقن الشرجية أثناء الصوم؟

اجلواب 
مذه��ب جمهور العلماء أنها مفس��دة للص��وم إذا اس��ُتعِمَلْت مع الَعْمد 
واالختي��ار؛ ألن فيه��ا إيصاال للمائ��ع احملقون بها إلى اجل��وف من َمْنَفٍذ 
مفت��وح، وهناك ق��وٌل للمالكي��ة أنها مباح��ة ال ُتفِطر، وه��و وجٌه عند 
الش��افعية، ويف ق��وٍل آخ��ر عن��د املالكية أنه��ا مكروهة ُيس��تحب قضاء 

الصوم باستعمالها.
 وبن��اًء على ذل��ك: فيمكن تقليد ه��ذا القول عند املالكي��ة ملن ابتلي 
باحلقنة الشرجية ونحوها يف الصوم ولم يكن له مجال يف تأخير ذلك 
إل��ى ما بعد اإلفطار، ويكون صيامه حينئ��ٍذ صحيًحا وال يجب القضاء 
عليه، وإن كان يستحب القضاء خروًجا من خالف جمهور العلماء.واهلل 

سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟

اجلواب 
يبطل الصوم باس��تعمال بخاخة الربو ويج��ب القضاء؛ ألنها توصل 
ال��دواء الس��ائل إلى اجل��وف على هيئ��ة رذاذ له ِجْرٌم ع��ن طريق منفٍذ 
مفت��وح َطْبًعا، وهو الفم، فإن لم يس��تطع املريض القض��اء، وكان املرض 
مزمًنا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكني مبا مقداره مدهّ من طعام 
م��ن قوت البل��د كاألرز مثال،( وامُلدهّ مكيال )حجم( يس��اوي بالوزن 510 
جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكني على ما عليه 

الفتوى.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

م��ا حكم أخذ إبر األنس��ولني خالل الصوم؛ حي��ث إن الطبيب املعالج 
أوضح أنه يجب أخذ إبرة األنس��ولني قبل تناول الطعام بنصف س��اعة، 
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فهل يجوز أخذها يف نصف الساعة األخيرة من الصوم؟
اجلواب 

ال مانع ش��رًعا م��ن أخذ حقن األنس��ولني حتت اجللد أثن��اء الصيام 
ويك��ون الصيام معه��ا صحيًحا ألنه��ا وإن وصلت إلى اجل��وف فإنها تصل 

إليه من غير املنفذ املعتاد ومن َثَمهّ يكون الصوم معها صحيًحا.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ما حكم تناول املرأة ألدوية تؤخر احليض لتصوم الشهر كامال؟
اجلواب 

ا، واأَلْولى واألفضل تركه؛  ًيهّ يج��وز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذل��ك ِطِبهّ
ره اهلل  ألن وق��وف املرأة املس��لمة مع م��راد اهلل تعال��ى وخضوعها ملا ق��َدهّ
عليه��ا من احلي��ض ووجوب اإلفطار أثن��اءه، وقضاءها مِلَ��ا أفطرته بعد 

ذلك أْثَوب لها وأعظم أجًرا.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ما حكم عمل الفحص املهبلي أثناء الصيام؟
اجلواب 

الفح��ص املهبل��ي الذي يت��م فيه إدخال آلة الكش��ف الطب��ي يف فرج 
املرأة يفس��د الصوم عند اجلمهور، خالًفا للمالكية؛ حيث إن االحتقان 

باجلامد –يف الدبر أو فرج املرأة- ال يفسد الصوم عندهم.
وعل��ى ذلك فيمكن ملن احتاجت إلى ذلك من النس��اء حال صيامها أن 
تقل��د املالكية، وال يفس��د الصوم بذل��ك حينئٍذ، وإن كان يس��تحب لها 

القضاء خروًجا من اخلالف. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم التدخني أثناء الصيام؟

اجلواب 
التدخ��ني مع كون��ه عادة س��يئة ممنوعة تضر بصحة اإلنس��ان فهو 
أيضا ُمْفِس��ٌد للصوم موجٌب للقضاء؛ ألن الدخان الناجت عن حرق التبغ 

يتكاثف فيصير ِجْرًما دخل جوف اإلنسان بتجاوزه احللقوم.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ه��ل الغس��يل الكل��وي أثن��اء الصي��ام يفط��ر أم يج��ب أن يك��ون بعد 
اإلفطار؟

اجلواب 
ال يضر الصيام طاملا كان من األوردة والشرايني. وعليه فإن الصوم ال 

يفسد بالغسيل الكلوي. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم استعمال السواك أو املعجون وفرشاة األسنان أثناء الصوم؟

اجلواب 
يجوز للصائم اس��تعمال الس��واك لتنظيف الفم واألس��نان واللسان، 
بل هو مس��تحٌبهّ خاص��ة يف الصباح بعد اليقظة من الن��وم، وعند تغير 
الفم، وقد كره اإلمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ مِلَا 
جاء يف احلديث الش��ريف من أن خل��وف فم الصائم أطيب عند اهلل من 
ريح املسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس ال يجدون رائحته، فإن كان 
الصائ��م يتعامل مع الناس فإن اأَلفض��ل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد 
ٌم على جلب  يهم برائحته؛ ألن درء املفاس��د مقَدهّ ًيا م��ن َتَأِذهّ ال��زوال؛ توِقهّ

املصالح. 
وكذلك احلال يف اس��تعمال املعجون وفرش��اة األسنان يف نهار رمضان، 

��ى الف��م بامل��اء جيًدا من آث��ار املعجون حتى ال تتس��رب  بش��رط أن ُيَنَقهّ
ر  مادته إل��ى احللق، فإن بقيت رائحة املعجون أو طعمه فإَنهّ ذلك ال ُيؤِثهّ

ما دامت مادة املعجون نفسها قد زالت.
دة يف حق الصائم أن يخلل ما بني أسنانه جيًدا  هذا، ومن السنن املؤَكهّ

ل أن يستعمله كلما دعت احلاجة إلى استعماله. بالسواك، وُيفَضهّ
ومن اآلداب اإلس��المية التي ينبغي مراعاُتها أال يس��تخدم السواك 
أمام الن��اس ويف األماكن العامة كاملواصالت ومكاتب العمل أو بعد إقامة 
الص��الة وقب��ل تكبي��رة اإلح��رام؛ ألن اس��تخدام الس��واك يحت��اج إلى 
مضمضة الفم باملاء بعد اس��تخدامه وغسل الس��واك بعد االستعمال. 

واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ه��ل يج��وز للمرأة اإلفط��ار يف رمض��ان من أج��ل اس��تكمال إجراءات 

التلقيح املجهري؟
اجلواب 

طامل��ا أن حال��ة املرأة تس��تلزم إفطارها بنصح األطب��اء للحفاظ على 
جنينه��ا فيج��وز لها اإلفطار ش��رعا، وعليها القضاء عندما يتيس��ر لها 

ذلك. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
جاءت الدورة الش��هرية وأنا يف س��ن 14 عاما، وكنت أفطر ملدة س��بعة 
أيام وال أقضيها. فهل يجوز لي اآلن أن أصوم هذه األيام ولو كل أس��بوع 

يوما أو يومني؟
اجلواب 

ق��د اتف��ق الفقهاء عل��ى أنه يج��ب الفطر عل��ى احلائض والنفس��اء 
ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا ال يصح صومهما ويقع باطال، وأجمع 
الفقهاء على أن احليض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن 
عن تعٍدهّ ال يجب على الفور بل يجب وجوًبا موسًعا يف خالل العام التالي 
وقب��ل حلول رمضان م��ن العام القابل؛ فقد صح عن أم املؤمنني عائش��ة 
رض��ي اهلل عنها »أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان يف ش��عبان«. فإن 
أخ��رت القض��اء حت��ى دخل عليها ش��هر رمض��ان اآلخر صام��ت رمضان 
احلاض��ر ثم تقض��ي بعده ما عليها، وال فدية عليها س��واء كان التأخير 

لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه األحناف واحلسن والبصري.
وذه��ب مال��ك والش��افعي وأحمد إلى أن��ه يجب عليه��ا القضاء فقط 
إن كان التأخي��ر بع��ذٍر، أما إذا كان التأخير بدون ع��ذر فيلزمها القضاء 
والفدية، وال يش��ترط التتاب��ع يف القضاء؛ ملا روي ع��ن النبي صلى اهلل 

عليه وآله وسلم يف قضاء رمضان »إن شاء فرق وإن شاء تابع«.
وبناء على ما سبق ويف واقعة السؤال: فإنه يجب على السائلة قضاء 
ما عليها عن السنوات املاضية وأن تعجل بهذا قبل دخول رمضان القادم 

. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
أعمل طبيبا ألمراض النساء وأسأل هل الكشف على املريضة يف نهار 

رمضان أمراض نساء يفطرها؟ 
اجلواب 

من املقرر ش��رًعا أن جس��د امل��رأة كله عورة م��ا عدا الوج��ه والكفني، 
والقدم��ني عند بعض الفقه��اء، وأنه يحرم على غي��ر زوجها النظر إلى 
مواض��ع العورة -التي ال حتل إال له- إال للضرورة، كالطبيب املعالج على 
أن يك��ون نظر الطبي��ب لعورة املرأة بق��در ما تقتضيه ظ��روف الفحص 
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والعالج.
وبن��اًء على ذلك ويف واقعة الس��ؤال: فإن كش��ف طبيب النس��اء على 
امل��رأة املريض��ة يف ش��هر رمض��ان ال يبط��ل صومه، أم��ا بالنس��بة للمرأة 
املريض��ة فإنه يفس��د صومها عند اجلمهور، خالف��ا للمالكية؛ حيث إن 

االحتقان باجلامد -يف الدبر أو فرج املرأة- ال يفسد الصوم عندهم.
وعل��ى ذلك فيمكن ملن احتاجت إلى ذلك من النس��اء حال صيامها أن 
تقل��د املالكية، وال يفس��د الصوم بذل��ك حينئذ، وإن كان يس��تحب لها 
القض��اء خروًجا م��ن اخلالف، وينبغ��ي أن تتحرى قدر االس��تطاعة أن 

يكون الكشف بعد اإلفطار. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
أنا غير محجبة، فهل يقبل اهلل صالتي وصيامي؟

اجلواب 
الزي الش��رعي للمرأة املس��لمة هو أمر فرضه اهلل تعالى عليها، وحرم 
عليه��ا أن ُتظِهر ما أمرها بس��تره عن الرجال األجانب، والزي الش��رعي 
هو ما كان س��اتًرا لكل جس��مها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث ال يكش��ف 

وال يصف وال يشف.
والواجب��ات الش��رعية املختلف��ة ال تنوب عن بعضه��ا يف األداء؛ فمن 
ًغا له أن يترك الصوم، ومن صلت وصامت  صلى مثاًل فإن ذلك ليس ُمسِوهّ

فإن ذلك ال يبرر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.
ِيهّ ال��ذي أمره��ا اهلل  واملس��لمة الت��ي تصل��ي وتص��وم وال تلت��زم بال��ِزهّ
تعالى به ش��رًعا هي محس��نٌة بصالتها وصيامها، ولكنها ُمسيئٌة بتركها 
حلجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى اهلل تعالى، غير 
ٌف أن ُيحِس��َن الظن بربه س��بحانه حتى ولو قارف ذنًبا أو  أن املس��لم مكَلهّ
ه سبحانه به أْن جعل احلسنات  معصية، وعليه أن يعلم أَنهّ من رحمة رِبهّ
ُيذِهْبَ الس��يئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب 
فيها من ذنوبه، ويجعل ش��هر رمض��ان منَطَلًقا لألعمال الصاحلات التي 
تسلك به الطريق إلى اهلل تعالى، وجتعله يف محل رضاه. وعلى املسلمة 
الت��ي أكرمه��ا اهلل تعال��ى بطاعته وااللت��زام بالصالة والصيام يف ش��هر 
َرت فيها؛ فإَنهّ  رمضان أن تش��كر ربها على ذلك بأداء الواجب��ات التي قَصهّ
من عالمة قبول احلس��نة التوفيَق إلى احلس��نة بعدها. واهلل سبحانه 

وتعالى   أعلم
م��ا حكم انقط��اع دم احليض قبل الفجر بوقت ال يس��ع الغس��ل، هل 

يجب الصوم على احلائض؟
اجلواب 

إذا انقطع دم احليض قبل الفجر يجب على املرأة الصوم حتى ولو لم 
تغتس��ل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير 

الغسل ال يبطل الصوم.
ق��ال اإلم��ام النووي يف "روض��ة الطالبني وعمدة املفت��ني" )1/ 137(: 

ْوِم، َوِإْن َلْم َتْغَتِسْل[. ِرمُي الَصهّ ْيُض اْرَتَفَع حَتْ ]َوِإَذا اْنَقَطَع احْلَ
وق��د نص احلنابلة على أن��ه لو نوت احلائض صوم غ��د، وقد عرفت 
أنها تطهر لياًل صح، قال البهوتي يف "كشاف القناع عن منت اإلقناع" )2/ 
َها َتْطُهُر  315(: ])َوَل��ْو َنَوْت َحاِئٌض( َأْو ُنَفَس��اُء )َصْوَم َغٍد َوَقْد َعَرَف��ْت َأَنهّ

َقاَرَنِة[. ِة امْلُ ( مِلََشَقهّ َلْياًل َصَحهّ
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

من نام أكثر اليوم يف نهار رمضان هل يبطل صومه؟

اجلواب 
الن��وم أكثر النهار يف رمضان ال يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار 
كل��ه فصوم��ه صحيح، ق��ال اإلمام الن��ووي يف "روض��ة الطالبني وعمدة 
ِحيِح  َهاِر َص��َحهّ َصْوُمُه َعَل��ى الَصهّ املفت��ني" )366/2(: ]َوَل��ْو َن��اَم َجِمي��َع الَنهّ

امْلَْعُروِف[.
ْوِم،  ُر يِف الَصهّ ْوُم، َف��اَل ُيَؤِثهّ وق��ال ابن قدام��ة يف "املغني" )3/ 116(: ]الَنهّ

َهاِر َأْو َبْعِضِه[. َسَواٌء ُوِجَد يِف َجِميِع الَنهّ
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

م��ا موقف مرضى الش��يخوخة وأصح��اب األمراض املزمنة )الس��كر، 
ص لهم الفطر يف هذه  والقلب، والضغط، والربو( من الصيام؟ هل يترَخهّ

الظروف الوبيئة؟
اجلواب

مرضى الش��يخوخة وذوو األمراض املزمنة بحيث يجعلهم ذلك أكثَر 
عرضًة لع��دوى الوباء، ويف احتياج مس��تمر للغذاء وال��دواء، لكٍلهّ منهم 
رها األطباء املتخصصون، وللتعامل  ة التي ُيقِدهّ احتماُله وظروُفه املَرضَيهّ
العالج��ي معه��م طرق حس��ب حاالته��م؛ ف��إن رأى األطب��اء احتياجهم 
لإلفطار وتناول الطعام دواًء أو غذاًء الس��تقرار ظروفهم الصحية ومنع 
تفاق��م حاالتهم املرضية، فعليهم أن يفط��روا، وأن يطعموا عن كل يوم 
مس��كيًنا، والواجب عليه��م األخُذ بنصيح��ة األطباء؛ مل��ا يغلب عليهم 
م��ن ضعف املناعة، ويتأكد الوجوب يف مثل هذه الظروف الوبائية التي 
ي مزيد احلذر.  يتضاع��ف فيها اخلط��ر، ويجب على املريض فيه��ا توِخهّ

واهلل سبحانه وتعالى  أعلم
هل الفطر يكون قبل صالة املغرب أم بعده؟

اجلواب 
يستحب أن يكون الفطر قبل صالة املغرب، فعن َأَنِس ْبَن َماِلٍك -رضي 
َم- ُيْفِطُر َعَلى  ى اهلُل َعَلْي��ِه َوَس��َلهّ ِ -َصَلهّ اهلل عن��ه- ق��ال: »َكاَن َرُس��وُل اهلَلهّ
��َراٍت، َفِإْن َلْم َتُكْن  َي، َفِإْن َلْم َتُك��ْن ُرَطَباٌت، َفَعَلى مَتَ ُرَطَب��اٍت َقْب��َل َأْن ُيَصِلهّ

َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء« أخرجه أبو داود يف سننه.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

هل اإلفطار يف رمضان يكون مبدفع اإلفطار أم باألذان؟
اجلواب 

أذان املغ��رب عالم��ة ُوضع��ت للدالل��ة على غ��روب الش��مس، والفطر 
للصائم يكون بغروب الش��مس، فإذا غربت الش��مس فقد أفطر الصائم، 
فال يجوز الفطر قبل غروب الش��مس حتى ولو أذن املؤذن خطًأ للمغرب 
أو أطل��ق مدف��ع اإلفط��ار خطًأ قب��ل غروب الش��مس، فقد ق��ال تعالى: 
ْيِل{ ]البقرة: 187[ فالعبرة بغروب الش��مس ال  َياَم ِإَلى الَلهّ وا الِصهّ }ُث��َمهّ َأمِتُهّ
اِب -رضي اهلل عنه- َقاَل:  باألذان وال مدفع اإلفطار، فعن ُعَمَر ْبِن اخَلَطهّ
ْيُل ِمْن َها ُهَنا، َوَأْدَبَر  َم-: »ِإَذا َأْقَبَل الَلهّ ى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلهّ ِ -َصَلهّ َقاَل َرُسوُل اهلَلهّ
اِئُم« أخرجه البخاري  ْمُس َفَقْد َأْفَطَر الَصهّ َهاُر ِمْن َها ُهَنا، َوَغَرَبِت الَشهّ الَنهّ

يف صحيحه،.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

ما حكم وجود جماعتني يف وقت واحد إحداهما للمتأخرين عن أداء 
اجلماعة األولى يف العشاء واألخرى للمصلني صالة التراويح؟

اجلواب 
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ذهب جمه��ور الفقهاء من احلنفي��ة واملالكية والش��افعية إلى كراهة 
صالة اجلماعة الثانية يف مس��جد له إمام راتب ومؤذن، وذهب احلنابلة 

إلى جواز هذه اجلماعة من غير كراهة.
وللخروج من اخلالف يجوز ملن فاتته صالة العشاء يف جماعة أن يأمت 
بإمام صالة التراويح بنية صالة العشاء، ويتم صالة العشاء بعد تسليم 

اإلمام. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ما حكم صالة التراويح يف رمضان؟

اجلواب 
ص��الة التراويح هي صالة قيام الليل يف رمضان وهي س��نة تصلى لياًل 
يف رمضان بعد صالة العش��اء، وهي س��نة مؤكدة للرجال والنساء. وعن 
أب��ي هريرة رضي اهلل عنه قال: كان النبي صلى اهلل عليه وس��لم يرغب 
يف قي��ام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزمية –أي أمر ندب وترغيب– 
فيق��ول: »من ق��ام رمضان إمياًنا واحتس��اًبا غفر له ما تق��دم من ذنبه« 
وقد َلِقَي صلى اهلل عليه وس��لم ربه واألمر على ذلك يف خالفة أبى بكر 
وصدًرا من خالفة عمر ثم أمر عمر رضي اهلل عنه باجلماعة يف القيام 

واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
هل يجوز للمرء املسلم أن يصلي صالة التراويح يف منزله؟

اجلواب 
يج��وز للمس��لم أن يصلي صالة التراوي��ح يف املنزل، ولك��ن صالتها يف 
اجلماعة أفضل على املفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من احلنفية 

والشافعية واحلنابلة.
وق��ال اب��ن قدام��ة يف "املغن��ي" )2/ 123(: ]َوامْلُْخَت��اُر ِعْنَد َأِب��ي َعْبِد 
َماَعِة، َقاَل يِف ِرَواَيِة ُيوُس��فَ ْبِن ُموَس��ى:  ِ ِفْعُلَها –أي التراويح- يِف اجْلَ اهلَلهّ
َراِويِح َأْفَض��ُل، َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُيْقَتَدى ِبِه َفَصالَها يِف َبْيِتِه  َماَع��ُة يِف الَتهّ اجْلَ
ِبِيهّ -صلى اهلل عليه وسلم-:  اُس ِبِه، َوَقْد َجاَء َعْن الَنهّ ِخْفت َأْن َيْقَتِدَي الَنهّ

َماَعِة[. ي يِف اجْلَ ُه َكاَن ُيَصِلهّ َلَفاِء{، َوَقْد َجاَء َعْن ُعَمَر َأَنهّ }اْقَتُدوا ِباخْلُ
وذهب الس��ادة املالكية إل��ى ندب صالة التراوي��ح يف املنزل، ولكن هذا 
الندب مش��روط بثالثة أمور ذكرها: الصاوي يف "حاش��يته على الشرح 
الصغير" فق��ال: ]َقْوُلُه: )َوُنِدَب ااِلْنِفَراُد ِبَها( إَلْخ: َحاِصُلُه َأَنهّ َنْدَب ِفْعِلَها 
َل امْلََس��اِجُد، َوَأْن َيْنَشَط  يِف اْلُبُيوِت َمْش��ُروٌط ِبُش��ُروٍط َثاَلَثٍة: َأْن اَل ُتَعَطهّ
ٌط  َف ِمْنَها َش��رْ ، َفِإْن َتَخَلهّ َرَمنْيِ ِلِفْعِلَها يِف َبْيِتِه، َوَأْن َيُكوَن َغْيَر آَفاِقٍيهّ ِباحْلَ
َكاَن ِفْعُلَها يِف امْلَْسِجِد َأْفَضَل[وعليه فصالة التراويح يف املسجد أفضل من 

صالتها يف املنزل. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
هل يجوز قضاء صالة التراويح ملن فاتته؟

اجلواب 
إذا فاتت صالة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب احلنفية 
يف األص��ح عندهم واحلنابلة يف ظاهر كالمه��م إلى أنها ال تقضى؛ ألنها 

ليست بآكد من سنة املغرب والعشاء، وتلك ال تقضى فكذلك هذه.
وق��ال الش��افعية: لو ف��ات النفل املؤق��ت ندب قضاؤه، ق��ال اخلطيب 
ُت(  َؤَقهّ َف��ُل امْلُ الش��ربيني يف "مغن��ي احملت��اج" )1/ 457(: ])َوَل��ْو َف��اَت الَنهّ
َحى )ُنِدَب َقَضاُؤُه يِف  َماَعُة ِفيِه َكَصاَلِة اْلِعيِد َأْو اَل َكَصاَلِة الُضهّ ْت اجْلَ ُس��َنهّ
َها إَذا  ِحيَحنْيِ »َم��ْن َناَم َعْن َصاَلٍة َأْو َنِس��َيَها َفْلُيَصِلهّ ِديِث الَصهّ ْظَه��ِر( حِلَ اأْلَ
َم- َقَضى َرْكَعَت��ْي اْلَفْجِر مَلَهّا َناَم يِف  ُ َعَلْيِه َوَس��َلهّ ى اهلَلهّ ُه -َصَلهّ َنهّ َذَكَرَه��ا«، »َوأِلَ

��ْمُس« َرَواُه َأُبو َداُود ِبِإْس��َناٍد  ْبِح إَلى َأْن َطَلَعْت الَشهّ اْل��َواِدي َعْن َص��اَلِة الُصهّ
��َرِة َبْعَد  َتَأِخهّ ْهِر امْلُ ِة الُظهّ َصِحي��ٍح، َويِف ُمْس��ِلٍم َنْح��ُوُه: »َوَقَض��ى َرْكَعَتْي ُس��َنهّ
َتٌة َفُقِضَيْت َكاْلَفَراِئِض، َوَسَواٌء  َها َصاَلٌة ُمَؤَقهّ َنهّ ��ْيَخاِن، َوأِلَ اْلَعْصِر« َرَواُه الَشهّ

َح ِبِه اْبُن امْلُْقِري[. َضُر َكَما َصَرهّ َفُر َواحْلَ الَسهّ
وعلي��ه فمن فاتته ص��الة التراويح ندب له قضاؤها عل��ى املفتى به. 

واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
يف خض��م هذه اآلونة التي انتش��ر فيه��ا فيروس كورون��ا وأصبح وباًء 
ع��مهّ جميع دول العالم، ويف ظل النصائح الصحية التي تؤكدها منظمة 
الصحة العاملية واألطباء املختصون بأن يكثر الناس من شرب السوائل؛ 
للمحافظة على بقاء الفم رطًبا بش��كل مستمر، وأوصت باملداومة على 
تن��اول األغذية التي تقوي اجلهاز املناعي لإلنس��ان؛ كأس��لوب من أهم 

أساليب الوقاية من خطر اإلصابة بفيروس كورونا.
فه��ل يجوز إفطار رمضان يف هذه احلالة مل��ن خاف اإلصابة بالعدوى 
جلف��اف الف��م، أو احتياج��ه إلى تقوي��ة مناعة اجلس��م؟ ومت��ى يجوز 
اإلفط��ار للمريض؟ وما موقف أصحاب األمراض املزمنة؛ خاصة مرضى 
الس��كري؟ والنس��اء احلوامل واملرضعات؟ واملصابني بعدوى الوباء؟ ومن 

يباشرهم من األطباء؟
اجلواب

صوم رمضاَن فرٌض شرعٌيهّ على املكَلهّف ال ُيسِقطه إال السفُر أو العجُز 
عن��ه؛ مبرض ونح��وه، وق��د اس��تفاضت األبح��اث الطبية والدراس��ات 
الص��وم  )ومن��ه  املتقط��ع  الص��وم  ب��أن  املعملي��ة:  والتج��ارب  العلمي��ة 
اإلسالمي( ال يزيد احتماليَة العدوى بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل 
الوقاي��ة، وواظب عل��ى إجراءات التعقي��م واحلماية، بل ه��و من أفضل 
س��بل تقوية املناعة، فالصوم يف حق عموم الناس واجب شرًعا، ومجرد 
ًغا لإلفطار، إال إذا استند إلى كالم األطباء  اخلوف من املرض ليس مسِوهّ
املختصني، ومن زاد يف حقه اخلوف فليستش��ر طبيبه يف حالته ليعمل 

بنصيحته.
وأم��ا اإلفطار لعم��وم املرضى: فلي��س كُلهّ مرٍض مبيًح��ا للفطر، وإمنا 
الرخص��ة ملن يتعارض مرضه مع الصوم؛ يف أخذ الدواء، أو زيادة العناء، 
أو تأخر الشفاء، أو احلاجة للغذاء، وذلك كله مبشورة الطبيب املختص، 
أو خبرة اإلنس��ان وجتربته التي يعلمها م��ن مرضه، وقد يكون اإلفطار 
يف بع��ض احل��االت واجًب��ا: إذا كان الض��رر بالًغا وكان احتم��اُل حصوله 
غالًب��ا، ويج��ب على من أفطر منه��م قضاُء ما أفطره عن��د زوال الطارئ 

الذي منع الصوم.
وأما مرضى الش��يخوخة وذوو األمراض املزمنة: فلكٍلهّ منهم احتماُله 
ره��ا األطباء املتخصصون؛ فإن رأى األطباء  وظروُفه املَرضية التي ُيقِدهّ
احتياجه��م لإلفطار وتن��اول الطعام؛ دواًء أو غذاًء، الس��تقرار ظروفهم 
الصحية ومنع تفاقم حاالتهم املرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا 

عن كل يوم مسكيًنا، والواجب عليهم األخُذ بنصيحة األطباء.
وأما احلامل واملرضع: فلهما اإلفطار إن خافتا على نفس��يهما، أو على 
ولديهم��ا، بل يجب عليهما ذلك إذا اش��تدت املخاف��ة وغلب ظنهّ الضرر، 
ولي��س عليهم��ا إال القضاء وحده يف كلت��ا احلالتني، مع اس��تحباب أداء 
الكف��ارة يف احلالة الثانية، وأما َمن أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل: 
فهم أولى الناس برخصة اإلفطار للمرض، ومرجع إفطارهم إلى تقدير 
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األطباء؛ حس��بما يرون من درجة مرضه��م ومراحل عالجهم ومنظومة 
عزلهم؛ ف��إن نصحهم األطباء بالفطر وجب عليهم ذلك، وال يجوز لهم 
وال لغيره��م االس��تهانة بذلك ش��رًعا، وواجبهم االلت��زام األمني بقول 
املختصني، وكذلك احلال فيمن يباشر حاالتهم من األطباء والطبيبات 
واملمرضني واملمرضات: يشرع لهم اإلفطار إذا لزم األمر؛ وقاية ألنفسهم 
من العدوى التي يباشرون عالج مرضاها، وتقوية لكفاءتهم يف مهمتهم 

اجلليلة يف استنقاذ املصابني من هذا الوباء.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

هل يجوز للمرضى املصابني بعدوى وباء كورونا املس��تجد أن يفطروا 
يف شهر رمضان؟

اجلواب
َم��ن أصابتهم عدوى وب��اء كورونا بالفع��ل فهم أولى الن��اس برخصة 
اإلفطار للمرض؛ إذ يف عالجهم مصلحة استنقاذهم، ووقاية الناس من 
الع��دوى، ومرجع إفطارهم إلى تقدير األطباء حس��بما يرون من درجة 
مرضه��م ومراح��ل عالجه��م ومنظوم��ة عزلهم، ف��إن نصحه��م األطباء 
بالفطر وجب عليهم ذلك، وال يجوز لهم وال لغيرهم االس��تهانة بذلك 

شرًعا، وواجبهم االلتزام األمني بقول املختصني.
واهلل سبحانه وتعالى   أعلم

م��ا حكم إفط��ار الطاقم الطب��ي )األطباء واملمرضني( املباش��ر لعالج 
املرضى املصابني بفيروس كورونا املستجد؟

اجلواب
م��ن يباش��ر ح��االِت املصاب��ني بالع��دوى م��ن األطب��اء والطبيب��ات 
ة  واملمرض��ني واملمرض��ات فإن لهم رخص��َة الفطر، وه��ذه الرخصة مبنَيهّ
ي على  ق��ِوهّ ي ألنفس��هم، والَتهّ ق��ِوهّ عل��ى م��دى احتياجهم لإلفط��ار يف الَتهّ
مهمتهم وكفاءة عملهم، فإن اقتضت املباشرُة املستمرُة للمرضى اإلفطاَر 

وقايًة ألنفسهم من األخطار فلهم رخصة الفطر.
وإن احتي��ج إل��ى اإلفط��ار لكف��اءة العم��ل واالس��تمرار على الكش��ف 
والع��الج والرعاية املتواصلة للمرض��ى، وتعني على الطبيب ذلك -بعدم 
ه- وجب اإلفط��ار رعايًة حلق املرضى، واس��تنقاًذا  وج��ود من يح��لهّ محلهّ
له��م من الهلكة، ووقاي��ًة لغيرهم من العدوى؛ ارتكاًب��ا ألخف الضررين، 

ووقوًعا يف أهون املفسدتني.
وبن��اًء على ذلك: فاألطباء والطبيبات واملمرضون واملمرضات ُيش��َرع 
له��م اإلفطار إذا لزم األمر؛ وقايًة ألنفس��هم من العدوى التي يباش��رون 
ع��الج مرضاه��ا، وتقوي��ًة لكفاءته��م يف مهمته��م اجلليل��ة يف اس��تنقاذ 

املصابني من هذا الوباء. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
��ة يف هذه  م��ا حك��م اإلفطار يف ش��هر رمض��ان لعم��وم املرض��ى، خاَصهّ

ى فيها وباء كورونا املستجد؟ الظروف التي تفَشهّ
اجلواب

ال��ذي علي��ه املذاه��ُب األربع��ة املتبوعة وعلي��ه الفت��وى والعمُل أنه 
��ُص في��ه إذا كان امل��رض  لي��س كُلهّ م��رٍض مبيًح��ا للفط��ر، وإمن��ا ُيَرَخهّ
يستوجب اإلفطار لتناول العالج، أو كان للصوم مضاعفات على املريض 
فيق��وى بالؤه، أو عل��ى تطويل أمد املرض فيتأخر ش��فاؤه، أو ال يتحمل 
ة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عن��اؤه، فالرخصة  ته لش��َدهّ املريض مش��َقهّ
مل��ن يتع��ارض مرضه مع الصوم يف أخ��ذ الدواء، أو زي��ادة العناء أو تأخر 

ه مبش��ورة الطبي��ب املختص، أو  الش��فاء، أو احلاج��ة للغ��ذاء، وذل��ك كُلهّ
خبرة اإلنس��ان وجتربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون اإلفطار يف 
بع��ض احلاالت واجًبا إذا كان الض��رر بالًغا وكان احتماُل حصوله غالًبا، 
ويجب على من أفطر منهم قضاُء ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع 
الصوم. وعلى اإلنس��ان يف كل ذلك االس��تجابة ألمر الطبيب، وااللتزام 
الدقيق واألمني بالقرارات الصحية العامة للمسؤولني ونصائح األطباء 
وتعليم��ات املختص��ني، وأخذ توجيهاتهم محمل اجِل��ِدهّ واليقني من غير 

استهتار أو تهوين. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
ه��ل يج��وز للحام��ل أو املرضع الفطر يف ش��هر رمض��ان يف ظروف هذا 

الوباء خوًفا من اإلصابة بالعدوى؟
اجلواب

يج��وز ش��رًعا للحام��ل واملرض��ع اإلفط��ار يف رمض��ان إن خافت��ا على 
ت املخافة  نفس��يهما أو عل��ى ولديهما، بل يج��ب عليهما ذلك إذا اش��تَدهّ
وغل��ب ظن الضرر، وهذا ُيعَرف ِمن ِقب��ل املتخصصني، وليس عليهما إال 
قضاء الصوم بعد ذلك فقط، مع استحباب إخراج الكفارة إن استطاعتا. 

واهلل سبحانه وتعالى   أعلم
م��ا حكُم االعت��كاف يف رمضان يف ه��ذه الظروف التي مي��ُرهّ بها العالم 
اء وباء كورونا؛ حيث ُأغلقت املس��اجد وُأرجئ��ت اجُلَمع واجلماعات  ج��َرهّ
رتها الدول اإلس��المية حفاًظا على أرواح  ة التي قَرهّ ضمن القرارات العاَمهّ
الن��اس من اإلصاب��ة بالعدوى. فهل يجوُز االعت��كاُف يف البيوت يف هذه 
احلال��ة للرج��ال أو النس��اء؟ وهل يأخذ اإلنس��ان يف ه��ذه احلالة ثواب 

االعتكاف؟
اجلواب

االعت��كاف س��نة للرج��ال والنس��اء عل��ى الس��واء، وال يك��ون إاَلهّ يف 
املس��جد؛ ألن العك��وف إمن��ا ُأضيف إلى املس��اجِد ألنها من ش��رطه، وال 
يج��وز االعتكاف يف البيوت؛ الفتقاد ركن املس��جدية فيه. ونظًرا لهذه 
 )19-COVID( الظ��روف التي متُرهّ به��ا بلداُن العالم بس��بب وباء كورون��ا
والت��ي أغلقت فيها املس��اجد وُأرجئ��ت اجلمع واجلماع��ات؛ فإنه يحكم 
بس��قوط االعت��كاف؛ نظ��ًرا لغياب محله وهو املس��جد، واملكل��ف مأموٌر 
عية، فإذا انقاد لهذه  بطاعة والة األمور فيما يتوخونه من مصلحة الَرهّ
الطاعة والتزم التعليمات مع ش��غفه لالعتكاف يف املس��جد فإنه يأخُذ 
ا أن  ث��واَب االعت��كاف وزي��ادة، وإن كان ال ُيس��مى ذلك اعتكاًفا؛ ألن��ه إَمهّ
ا أن يكون  يك��ون من املداومني عليه ولم يقطعه عن��ه إاَلهّ هذا العذر، وإَمهّ
ا أن يكون  مم��ن نوى االعتكاف يف املس��جد قبل حصول هذا الوب��اء، وإَمهّ
ممن تاقت أنفسهم لفتح املساجد يف هذا الوقت ومتنوا االعتكاف فيها، 
م��ع االلت��زام يف كل ذل��ك بطاعة ولي األم��ر فيما ي��راه محقًقا ملصلحة 
؛ يكتب للعبد عند  رعيت��ه؛ ألن املعذور مأجور، وفضل اهلل تعالى واس��عٌ
ع��ذره عن القيام مبا كان معتاًدا عليه من األعمال الصاحلة أجرها كما 

لوكان عملها.
وعل��ى املس��لمني أن يغتنموا فرص��ة مكثهم يف البي��وت يف هذه األيام 
ليحي��وا بيوتهم بالصالة فيها وكث��رة الذكر والق��راءة، وأن يكثروا فيها 
ل الرحمة  م��ن النوافِل؛ ملا فيه من حصول البركة واإلكرام للبيوت بتنُزهّ
وحض��ور املالئك��ة فيها وفرار الش��ياطني منه��ا، وأيًضا ملا في��ه من معنى 
التخفي يف العبادة وفتح أبواب التعلق باهلل. واهلل سبحانه وتعالى   أعلم






