
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: التفكير بصوت عال يساعد على حل المشاكل.

ـ غريبة مع ان معظم شعوبنا العربية اعتادوا على الصراخ ومع ذلك مشاكلهم ال 
تنتهي.

»التجارة« انتهت من دراسة ومراجعة القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك 
وقمع الغش.

ـ طبقوا القانون المحلي أول.
أبواللطفواحد

ف���ي مقابلة له عل���ى تلفزيون 
الوطن في االس���بوع املاضي ظهر 
لنا د.صالح الراشد بعد ان قرر ان 
يصب���ح مطربا ومغني���ا وراح في 
التوجه  املقابلة يبرر ويسبب هذا 
ولكنه ف���ي هذا الس���ياق وقع في 
س���قطات وهفوات متنيت اال يقع 
فيها وكان اكبرها عندما راح يفتي 
بأن الغناء حالل وال يوجد محظور 
شرعي فيه، وس���بحان اهلل كيف 
اكتشف ذلك بعد سنوات طويلة له 
في مجال الدعوة االسالمية؟! ولكن 
اقول له يا دكتور ان الغناء محرم 
شرعا ومرجعيتنا في ذلك كتاب اهلل 
وسنة رسوله بفهم صحابته الكرام 
وسلفنا الصالح، وفتاوى االكابر من 
العلماء الذين، ولالسف، لم تعترف 
بهم ألنك قررت في تلك املقابلة انك 
لست بحاجة لرأي العلماء في هذه 
املس���ألة فأنت تقرأ وتستطيع ان 

تفتي لنفسك.
ونرد عليك ان ادلة التحرمي هي 

على النحو التالي:
قال اهلل تعالى )ومن الناس من 
يشتري لهو احلديث ليضل عن سبيل 
اهلل( فقد اقسم الصحابي عبداهلل 
بن مس���عود ثالثا ان لهو احلديث 
هو الغناء وأيده في هذا التفس���ير 
حبر ه���ذه االمة عبداهلل بن عباس 
وكذلك الصحابي اجلليل عبداهلل بن 
عمر وقال ابن القيم »يكفي تفسير 
الصحابة والتابعني بأن لهو احلديث 

هو الغناء«.
التح���رمي من  وكذل���ك دلي���ل 
سنة الرس���ول قوله ژ »ليكونن 
م���ن امتي اقوام يس���تحلون احلر 
واحلرير والغنيات واملعازف« )رواه 
البخاري(، وفي هذا احلديث الصحيح 
دليل قاط���ع وصريح على حترمي 
املع���ازف واقترانها مبحرمات مثل 
الزنا واحلرير، اما اقوال أئمة االسالم 
فقد اتفق االئمة االربعة على حترمي 
الغناء فهذا االم���ام مالك يقول عن 
الغناء »امنا يفعله عندنا الفساق« 
وقال االمام احمد »الغناء ينبت النفاق 
في القلب ال يعجبني« وقال العالمة 
الش���يخ عبدالعزيز بن باز »ومن 

ان اهلل  زع���م 
أب���اح االغاني 
املالهي  وآالت 
فقد كذب وأتى 
منكرا عظيما« 
وق���ال العالمة 
األلباني »اتفقت 

املذاهب االربع���ة على حترمي آالت 
الطرب كلها«، وهذا امام املفسرين 
الطبري يقول »اجمع علماء االمصار 

على كراهة الغناء واملنع منه«.
فهل بع���د كل هذا الك���م الهائل 
من االدل���ة واقوال العلماء على مر 
العصور على حترمي الغناء يأتينا 
د.صالح هداه اهلل ليحلل لنا الغناء 
النه قرر ان يصب���ح مطربا؟! فإن 
كانت هذه رغبتك بعد ان كنت اماما 
وقارئا للقرآن فهذا شأنك ولكن ال 
تقف ما ليس لك به علم وال تتجاوز 
كتاب اهلل وسنة نبيه واقوال علماء 
األمة الذين ولالسف ال تعترف بهم 
واهلل تعالى يقول )واذا جاءهم أمر 
من األمن او اخلوف اذاعوا به ولو 
ردوه الى الرسول وإلى اولي االمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم( 
وقال ابن مس���عود »اليزال الناس 
صاحلني متماسكني ما اتاهم العلم 
من اصحاب محمد ومن اكابرهم فإذا 

اتاهم من اصاغرهم هلكوا«.
وليتك يا دكتور اكتفيت مبا سبق 
ذكره بل ذكرت بعض العبارات التي 
ال تليق مبقام بيت النبوة الذي يقول 
اهلل تعال���ى عنه »واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات اهلل واحلكمة« 
وانت تقول ان بيت الرس���ول فيه 
مطرب���ات، فهذا عدم تأدب مع مقام 
النبوة بل ذهبت بقولك انك تنزعج 
ممن يسأل اهلل الثبات ورسول اهلل 
ژ يقول »يا مقل���ب القلوب ثبت 

قلبي على دينك«.
فيا دكت���ور أنت متخصص في 
التنمي���ة االدارية وتكلمت في غير 
فنك فأتيت بالعجائب ووقعت باخلطأ 
والزلل وال اعتقد ان هناك اس���عد 
من الليبراليني واعداء الدعوة بهذه 
املقابلة فأسأل اهلل لك الثبات وان 

يردك الى دينه ردا جميال.

حني تبكي ش���ريحة من 
الشرائح العرقية او الدينية 
ف���ي اي مجتم���ع انس���اني 
مظلوميتها، رافضة تهميشها 
او عزله���ا، ينبغي ان تقدم 
احلقائق والبراهني على هذا 
الع���زل والتهميش والظلم، 
فعندما بكى االميركيون السود 
التي ميارس���ها  العنصرية 
البيض ضدهم أصغى املجتمع 
االميركي والعالم بأسره لهذه 
املظلومية حتى حصل السود 

على حقوقهم املدنية.
البعض  اما حني يزع���م 
ف���ي بالدن���ا بخصوصيته 
االفتراضية ويصنف نفسه 
بأنه شريحة »خارج السور« 
ويتوهم املظلومية فذلك لّي 
ألعناق احلقائق ال عالقة له 
الواقع املعيش  او  بالتاريخ 
في الكوي���ت حيث اجلميع 
يحصل���ون عل���ى رعاي���ة 
الدولة، فال السكن وال العمل 
وال التعلي���م وال املش���افي 
وال الرعاي���ة االجتماعية او 
الرياضية او التعاونية حكر 

على فئة دون أخرى.
الشريحة الكويتية التي 
متتلك خصوصيتها الواضحة 
والت���ي من حقه���ا ان تبكي 
مظلوميتها ال تفعل ذلك )!( 
بل ه���ي صامتة قانعة تقدم 
البكاء  املواطنة احلقة على 
والعوي���ل، وأقصد اخوتنا 
الكويتيني املسيحيني الذين 
ليس لهم متثيل في السلطتني 
التنفيذية والتشريعية، ورغم 
ذل���ك لم يهم���س احد منهم 
بشكوى او يبكي مظلومية، 

فهال تعلمنا الدرس منهم؟

ان كان التحدي 
م��ط��ل��وب��ا ع��ل��ى 
املستوى الشخصي، 
او حتى غير مرغوب 
قد  ملا  نظرا  فيه، 
يحمله من سلبيات 
في بعض االحيان، 

فإن التحدي على املستوى العام، مذموم، 
ورذيلة، وآفة خطيرة، النها جتعل الناس 
الذين هم خارج دائرة هذا التحدي، في 
الفريقني املتصارعني  صف احد هذين 

او املتحديني.
وكنتيج���ة مل���ا جرى ف���ي االيام 
الفائتة، من شحن لالجواء االجتماعية 
والسياسية، وكاد يصل الى حد الفرقة 
والتناحر والتباغ���ض بني مكونات 
املجتم���ع وش���رائحه، فإننا جند ان 
التي ودعناها باخلوف  االجواء تلك 
والهلع، وظننا انها غيمة سوء عابرة، 
جند تلك االجواء تع���ود من جديد، 
ورمبا بأكثر شراس���ة وحتد سخيف 
ومخيف، وكأمنا البالد قد ُوّزعت بني 
ذْينك الفريقني، وان حلبة املصارعة 

مازالت معدة حلفلة صراع جديدة.
الب���ادئ اظل���م، والظالم يجب أال 
يعان على ظلم���ه، ومن يعن الظالم 

فهو ظالم مثله.
النيران يطفيها«  و»إن من اشعل 
فعلى من تس���بب، او الذين تسببوا 
في اشعال النيران، وبدأوا بالظلم، ان 
يتراجعوا عما انتووه من حتد جديد، 
وان لم ينتهوا، فعلى الفريق اآلخر ان 
يتحلى بالعق���ل واحلكمة والوطنية 
الرفيعة، فينسحبون من ساحة الصراع 
للف���راغ وملن يتحداهم،  ويتركونها 

يصارع نفسه، وقد يصرعها.
هذا ما تقتضي���ه احلكمة والعقل 
والوطنية، فمالعبة اجلهال س���فاهة 
في احلليم، وجهالة في العاقل، أرجو 
أال يقع فيها من يتعرضون لالستفزاز 
الذي  اجلاهل واالستهتار الصبياني 
ال يق���در عواقب االم���ور، وال يهمه 
مصير الناس والبالد، وما على فريق 
العقالء س���وى تفويت الفرصة على 
اولئك العابثني الذين ساقتهم االقدار 
إلينا وفي غيبة من الضمير الوطني 

واالنساني.

هداك اهلل.. يا دكتور! درس وطني غيمة سوء!
أمانة السايرزم بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com
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الحمامة »العاصفة« تحصد المركز األول في األولمبياد
كونا: فازت حمامة »العاصفة« التي ميتلكها 
الكويتي بدر السنافي باملركز األول في سباق 
األوملبياد اخلاص بس���باقات احلمام الزاجل 
املقامة حاليا في جنوب افريقيا مبشاركة 4456 
حمامة زاجلة. وقال السنافي وهو احد مؤسسي 
االحتاد الكويتي لسباق احلمام الزاجل لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان الفريق املشارك 
في السباق خطف األضواء بإجنازه العاملي 

اجلديد في هذا احملفل بحصول احلمامة على 
املركز من بني آالف احلمام ملشاركني ميثلون 
43 دولة من بينها الكويت. واضاف ان احلمامة 
تقدمت جميع احلمام بوقت قياسي عند خط 
النهاية، مشيرا الى ان مسافة السباق بلغت 
300 كيلومتر موضحا انها انطلقت في متام 
الساعة اخلامسة والنصف فجرا ومتكنت من 

اجتيازها في متام التاسعة و47 دقيقة.
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األنباء الصحية


