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عل���ى خلفي���ة توقيع 
اتفاقية التفاهم البرملاني بني 
الكويت وايران، قال الباحث 
الش���يخ راضي  االسالمي 
حبيب في تصريح صحافي 
ان مثل هذه اخلطوة ايجابية 
املقاييس وستنعكس  بكل 
خيرا على العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وان 
جاءت ف���ي توقيت متأخر 

جدا.
واض���اف حبي���ب: مبا 
ان للبلدي���ن صفة اجلوار 
التاريخي فذلك يستدعي ان 

يكون هناك تعزيز للشأن االسالمي بينهما من 
حيث التبادل والتفاهم البرملاني واالستفادة 
من التجارب في هذا الصدد والنظر في قضية 

القدس احملتل.
وتابع الشيخ حبيب بأن 
القدس قضية كل من نطق 
وينطق باالس��الم ويج��ب 
التع��اون  م���د جس�����ور 
السياس���ي����ة واالمني���ة 
والثقافي�ة والتجارية بني 
البلدان االسالمية وجعل ذلك 
التركيز على  في مصلحة 
حتريك دفة حترير القدس 
من اخلطر الصهيوني الذي 
احكم خطته البتالع القدس 
وتهويدها، والقدس هي لكل 
مسلم ايا كان موقعه، وهي 
من املعتقد االسالمي الراسخ املتفق عليه عند 
جميع املسلمني باختالف طوائفهم ومذاهبهم 

وتوجهاتهم.

حبيب: توقيع اتفاقية التفاهم البرلماني 
مع إيران خطوة إيجابية

الشيخ راضي حبيب

بدر احلجرف خالل احملاضرة

الحجرف: الصبر في الفتن والمحن من أسباب دخول الجنة
شرح اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الداعية بدر احلجرف فضل الصبر على املرض مؤكدا ان من 
فضل اهلل تعالى على عباده، ان العبد ال يصيبه مرض وال 
رضه، ثم يصبر  وهن وال نصب، حتى الهم يحزنه، والغم يمُ

على ذلك، إال آتاه اهلل من اخلير ما لم يكن يحتسبه.
وقال احلج���رف في محاضرة بعن���وان ».املرض محنة 
أم منحة؟« نظمتها مبرة الدعم اإليجابي ملرضى الس���رطان 
وأدارها أمني سر املبرة سالم زايد العنزي بحضور رئيسة 
اللجنة النسائية باملبرة هدى طارش، وذلك في مركز فيصل 
االش���عاعي: اهلل عز وجل جعل أمر املؤم���ن كله خيرا، كما 
جاء في حديث صهيب ÿ: قال رسول اهلل ژ »عجبا ألمر 
املؤمن، إن أم���ره كله خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن 
أصابته سّراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، 

فكان خيرا له«.
وبني أنه من أشد الناس بالء النبي ژ، فإنه كان يوعك، 
ويصيبه املرض وهو صابر محتسب، بل كان مرضه كمرض 
الرجلني من الناس، فلنا في رس���ول اهلل ژ أسوة حسنة، 
وقدوة طيبة، ومن الناس من إذا أصيب بالبالء تسخط، وعاتب 
ربه والعياذ باهلل، ووقع في املعصية والذنب من حيث يدري 
أو ال يدري، وذلك إثم كبير، وشر مستطير، فكل الناس في 

هذه الدنيا يتقلبون بني البالء واحملن والفنت، واخلير والفرح 
والسرور، كل ذلك لالختبار واالمتحان فمن رام العال صبر 
عل���ى البالء، ومن أراد اجلنة فطريقها ش���ائك، ليس ممهدا 
وليس يس���يرا إال على من يسره اهلل له، ومن أعظم أسباب 

دخول اجلنة الصبر في مواطن الفنت واحملن.
وتطرق احلجرف الى احلكمة من املرض وفوائده ومنها 

استخراج عبودية الضراء وهي الصبر فإذا كان املرء مؤمنا 
حقا فان كل أمره خير، كما قال ژ في احلديث السابق »عجبا 
ألمر املؤمن...« وكذلك تكفير الذنوب والسىيئات، فإن مرضك 
أيها املريض س���بب في تكفير خطاياك التي اقترفتها بقلبك 
وسمعك وبصرك ولسانك وسائر جوارحك، فان املرض قد 
يك���ون عقوبة على ذنب وقع من العب���د، إضافة الى كتابة 
احلس���نات ورفع الدرجات وقد يكون للعبد منزلة عظيمة 
عند اهلل س���بحانه وتعالى، لكن العبد لم يكن له من العمل 
ما يبلغه إياها، فيبتليه اهلل باملرض ومبا يكره، حتى يكون 

أهال لتلك املنزلة ويصل إليها. 
وأكد احلجرف ان من فوائد املرض انه يرد العبد الشارد 
عن ربه الي���ه، ويذكره مبواله بعد ان كان غافال عنه، وزف 
بشرى للمريض بقوله: ما كان يعمله املريض من الطاعات 
ومنعه املرض من فعله فهو مكتوب له، ويجري له أجره مادام 
املرض ينعه منه، فقد قال ژ »إذا مرض العبد أو سافر كتب 
له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا«، والواجب على املريض 
جتاه ما أصابه من مرض هو ان يصبر على هذا البالء، فإن 
ذلك عبودية الضراء والصبر يتحقق بثالثة أمور هي حبس 
النفس عن اجلزع والس���خط، وحبس اللسان عن الشكوى 

للخلق وحبس اجلوارح عن فعل ما ينافي الصبر.
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