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»لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته 
خانك«، دعانا اهلل عز وجل الستخدام جميع 
حواس���نا مبا يرضيه ومبا يوجب طاعته، 
فاللسان هو ذلك العضو الذي يتحرك دائما 
دون دأب ودون كلل أو تعب، وهو عضو يجب 
استخدامه في الذكر احلكيم والكلمة الطيبة 
والدعاء، اما من يس���تخدم لسانه في السب 
والش���تم والنميمة فإمنا يجني على نفسه 
ويستحق غضب اهلل سبحانه وتعالى عليه 
وسيحل عليه العقاب من رب العاملني وهذا 
يبعد عنه الناس ألن النميمة وذكر االخرين 
باالقوال املشينة جتعل اجلميع ينفرون منه، 
الن من يذكر اآلخرين بالسوء امامهم فال بد 
ان يذكرهم باالسوأ امام اآلخرين، والغيبة 
والنميمة من الكبائر اذ شبهها اهلل عز وجل 
بأكل حلم اآلخرين نيئا، قال تعالى: )يا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض 
الظن اثم وال جتسس���وا وال يغتب بعضكم 
بعضا أيحب احدكم ان يأكل حلم اخيه ميتا 
فكرهتم���وه واتقوا اهلل ان اهلل تواب رحيم 

– احلجرات 12(.
اللس���ان صغير احلجم  س���بحان اهلل، 
متواجد في الف���م ولكنه كثير احلركة دون 
تعب صاحبه فمن استخدمه استخداما سيئا 
يغضب اهلل ورسوله ويؤذي اآلخرين ويكثر 
االعداء ويبعد االصدقاء وبذلك تكثر السيئات 
والعقاب من رب العاملني في الدنيا واآلخرة، 
اما من استخدمه في ذكر اهلل وقراءة القرآن 
والدعاء لنفسه ولآلخرين فإن ذلك يرضي 
اهلل ويقرب الناس منه ليستمتعوا بكالمه 

الطيب واقواله املأثورة.
ولكن كيف نقّوم اللسان وجنعله يبتعد 
عن الغيبة والنميمة وع���ن كل ما يغضب 
اهلل؟ البد من شغل اللسان بالقراءة املفيدة 
س���واء قراءة القرآن او قراءة الكتب املفيدة 
والتحدث مع اآلخرين مبا يرضي اهلل ورسوله 
واالبتعاد ع���ن كل من يتحدث عن اآلخرين 
بالس���وء ألن الغيبة والنميم���ة مثل الوباء 
تنتقل العدوى من شخص آلخر يخالطهم فمن 
االفضل االبتعاد عن هذه املجتمعات واالفراد 
الذين ليس لهم اي وظيفة في احلياة غير ذكر 
اآلخرين مبا يكرهون وذكر عيوبهم. واجعل 
لسانك جميال باالحاديث الطيبة وبالكلمات 
املنتقاة وباالدعية الصاحلة واش���غل وقت 
الفراغ باالعم���ال الصاحلة وبأداء واجباتك 
على اكمل وجه واستعذ باهلل من الشيطان 
الرجيم دائما باللسان صغير احلجم ولكن اثره 
كبير في النفوس، وقد حذرنا اهلل سبحانه 
وتعالى من قذف احملصنات اذ ان اللس���ان 
كاملنشار ان استخدمته االستخدام احلسن 
فإنك تك���ون محبوبا من اهلل ومن اآلخرين 
وان استخدمته االستخدام السيء فإنك تكون 
منبوذا من اجلميع وتترك آثارك في النفوس 

مدى الدهر.

سئل الشيخ ناظم املسباح 
اللجنة االستش���ارية  عضو 
للطالق س���ابقا وإمام مسجد 
الوقيان« في إحدى  »شريفة 
اليومي���ة عن رأيه  الصحف 
ف������ي مس���ألة »زواج بنية 
الط����الق« فأجاب بأن بعض 

أهل العل������م أفتوا باجلواز ولكنه قول »مرجوح« 
أي ضعيف.

من الواضح واملدرك لإلجابة ان الشيخ ناظم ميسك 
العصا من املنتصف، فهو يجّوز وال يجّوز في الوقت 

نفسه.
كثير من أهل العلم والذكر والفقهاء يؤكدون شرعية 
هذا النوع من الزواج والذي ينطلق وفق االطر االسالمية 
الش���رعية القائمة على منهجية االس���الم الصحيح 
وهدفه القضاء واحلد من السلوكيات واألخالقيات غير 
الشرعية أو القضاء على مشكلة الزنى واالجنرار نحو 
الرذيلة في مالحقة شهوات اجلنس غير املنضبطة، 
فيأتي هذا النوع من الزواج للقيام بعملية »تضبيط« 
و»فلترة« الشهوة اجلنسية في ضوابطها الشرعية، 
وأه���م اجلوانب اإليجابية من هذا الزواج هو حماية 
النساء األرامل واملطلقات من االجنرار نحو الرذيلة 

والعياذ باهلل.
فقبل س���نوات مضت اصدر شيخ االزهر السابق 
د.محمد س���يد طنطاوي رحمه اهلل فتوى عن مدى 
»حّلية زواج املسيار« أو ما يطلق عليه بعض األحيان 

»زواج العابر«.

الكثير  ومن املعروف عند 
من اهل الوطن العربي متيز 
ش���خصية ش���يخ األزهر في 
معاجلته للقضايا اإلسالمية 
بالعقالنية واستخدام األساليب 
املرن���ة والسلس���ة واملقنعة 
للجماهير خ���الل مواجهاته 
العديدة، من األح���كام الفقهية املرتبطة باإلس���الم 
الصحيح، فمع وجود جه���ة متخصصة لإلفتاء في 
األزهر الشريف، إال أن »الشيخ« يظهر كعالم متفتح 
في منهجية اإلفتاء وخاصة في مس���ألة حّلية زواج 
املس���يار الذي يتش���ابه مع الزواج بنية الطالق في 

تعامله، ولكن اختالفه في لفظه مع زواج املتعة.
ف�»زواج املسيار« منتشر بشكل مكثف في السعودية 
خاصة، وبعض دول اخلليج كالكويت وقال الشيخ 
د.طنطاوي في فتواه إنه ال يوجد في مصر هذا الزواج 
وإمنا سمعت عنه في بعض الدول، وهو زواج شرعي، 
واجلديد فيه أن املرأة ال تكلف الزوج شيئا من املهر. 
فال ش���ك ان هذا االفتاء اس���عد كثيرا من اجلماهير 
االس���المية في انه يحل كثيرا من القضايا واملشاكل 
االجتماعية والسلوكية واالخالقية كما ذكرناها في 

منتصف املقالة.
فاكهة الكالم: قيل إلبراهيم بن أدهم: ملاذا ال تصحب 
الناس؟ قال: إذا صحبت من هو فوقي تكبر علي، وإذا 
صحبت من هو دوني لم يعرف حقي، وإذا صحبت 

من هو مثلي حسدني.
Aliku1000@yahoo.com

زواج »المسيار«.. 
شرعي!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

اليوم عن دول  سأحدثكم 
بدأت تتشكل وتتكون، ولكن 
هل تصدق���ون أن هذه الدول 
ليست لها حدود، وهذه الدول 
فاعلة بشكل كبير ومؤثر على 
اجلنس البشري، بل ودورها 
محوري في العالقات الدولية 

وعلى املس���رح العاملي على حد سواء، وهذه الدول 
ه���ي األولى دولة »غوغل«، والثانية »الفيس بوك«، 
باإلضافة إلى دول أخرى، ولكن سأكتفي اليوم بهاتني 

الدولتني العظيمتني.
أما دولة »غوغل« فتعد من الدول العظمي واملؤثرة 
جدا فيه، وذلك نتيجة طبيعية للحيز الذي تشغله، 
بل إنك جتد صعوبة بالغة لو أردت االستغناء عنه، 
إن قدرت على ذلك، ألنك منذ الصباح الباكر، س���واء 
كنت في العمل، املنزل، أو أي مكان، وأردت أن تبحث 
عن أي كلمة تخطر ببالك، ما عليك إال الدخول على 
 ،»enter« غوغل« وكتابة الكلمة، ثم الضغط على زر«
لتخرج إليك مئات املعاني عن هذه الكلمة التي كنت 
تبحث عنها، س���واء كانت ه���ذه الكلمة، اقتصادية، 

سياسية، اجتماعية، دينية.
وذكرت صحيفة الشرق األوسط، أن موقع »غوغل« 
يعد أكبر محرك بحث في العالم، وأس���رع وأس���هل 
طريقة إليجاد املعلومات على الويب )شبكة املعلومات 
الدولية(، نظرا ألن عدد الصفحات التي يبحث »غوغل« 
فيها يزيد على 1.3 مليار صفحة، ويوفر نتائج البحث 
ملس���تخدمني من كل أنحاء العال���م وبجميع اللغات 
املتداولة، وفي أقل من نصف ثانية. حت�����ى أصبح 
يلبي أكث���ر من 100 مليون عملي���ة بحث في اليوم 

الواحد. 
ويقال ان الصحف األميركية قامت بتسمية الشركة 
ب���� »جمهورية غوغل«، بل وهن���اك العديد والكثير 
م���ن املقاالت واألبحاث التي حتدثت وتكتب عن هذا 
املوضوع، حتى أصبحت شيئا ال ميكن االستهانة به 

أبدا وذلك نتيجة طبيعية حلجم تأثيره.

أما الدولة الثانية التي ليس 
لها حدود فهي دولة »الفيس 
ب���وك«، وقد بلغ ع���دد الذين 
يس���تخدمون موق���ع »فيس 
بوك« للتواص���ل االجتماعي 
حوالي 500 مليون ش���خص 
حول العال���م، وذلك وفقا ملا 
ذكره موقع »الفيس بوك«، ويطمح مارك زوكيربرغ 
مؤس���س »فيس بوك« والرئيس التنفيذي له، بأن 
يصل عدد مس���تخدمي املوقع إلى مليار مس���تخدم 
ف���ي غضون حوالي 5 أعوام، وقال مؤس���س املوقع 
زوكيربرغ »بدال من التركي����ز على العدد، نريد أن 
نساعد الناس في العالم عل�������ى االطالع على تلك 
القصص لالس���تفادة منها، ونريد أن نفسح املجال 

أمامكم كي تقدموا القصص اخلاصة بكم«.
إننا اليوم أمام حتديات كبيرة جدا، وهذه التحديات 
لن ترح���م الذين ال يعملون بج���د، علينا أن نحدد 
موقعنا كعرب ومس���لمني من هذه الدول التي بدأت 
تتش���كل حديثا، هذه الدول التي ليست لها حدود، 
ستملك فاعلية كبيرة في التأثير على قرارات العالم، 
أعتقد أنه م���ن العقل واملنطق أن نفكر في أن نكون 

في مصاف هذه الدول اجلديدة.
يجب أن نستشرف املس���تقبل بروح العصر إن 
كنا جادين، ونخطط جيدا قبل أن يخطط اآلخرون 
ملستقبلنا، وكما يقول الكاتب سيف اإلسالم بن سعود، 
انه قبل أسابيع اندلعت معارك كالمية وعلى مستوى 
وزراء اخلارجية بني أميركا والصني، عندما شعرت 
الواليات املتحدة األميركية بأن الصني حتاول خنق 
انتش���ار »غوغل« وحرية تدفق املعلومات من هذه 
الشركة ملس���تخدمي اإلنترنت الصينيني، واعتبرت 
أميركا ذلك حتديا للحريات وحاجزا لتبادل املعلومات 
وحتى ألس���س التجارة العاملية. إذن فأس���اس هذا 
اخلالف على إحدى ال���دول التي ال متلك أية حدود، 

ولكن بالتأكيد متلك التأثير الفعال.
akandary@gmail.com

 دول 
بال حدود 

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

قالت الناشطة عائشة الرشيد خالل لقاء تلفزيوني 
مت بثه على قناة سكوب ان هناك 25 ألف خلية نائمة 
في الكويت.. أعلم أن الرقم خيالي وال يصدق، ولكنها 
قالت هذا وحاول املذيع أن يصحح الرقم لكنها أصرت 
عليه، 25 ألف خلي���ة نائمة وال أدري خاليا نحل أم 
خاليا إرهابية، ألن 25 ألفا رقم كفيل بتدمير 10 دول 
وليس دولة واحدة فقط، وأضافت الرشيد أن أغلب 
الوافدين جواس���يس، وأظنها قال���ت كذا عن بائعي 
اآليس كرمي، ولذا س���أنصح والدت���ي بأن تكف عن 
إش���فاقها على بائعي اآليس كرمي وأال توزع عليهم 
سندويشات الفالفل مرة ثانية ألنهم جواسيس كما 

قالت عائشة الرشيد.
25 ألف خلية نائمة في الكويت كالم خطير واألخطر 
أن يبث على املأل وأن نصف من جاءوا للعمل وكسب 
الرزق احلالل جواسيس، لهذه الدرجة أصبحنا ال نعرف 
الفرق بني العامل واجلاسوس، ولهذه الدرجة أصبحنا 
ننظر إلى البشر في وطننا على أنهم جواسيس، إنها 
حقا مأساة أن يكون الكالم دون دليل وأي كالم، الكالم 

في أمن واستقرار الوطن. 
> > >

يبدو أن بلدية اجلهراء غير مبالية بالتجاوزات التي 
يقوم بها البعض في منطقة س���عد العبداهلل والتي 
حتولت إلى بقاالت عشوائية تدار عن طريق عمالة 
وافدة أظنهم جواسيس، والعلم عند اهلل، املهم هذه 
البقاالت يباع فيها كل ش���يء وتسبب إزعاجا ألهل 
املنطقة ولكن حتى هذه اللحظة ال حياة ملن تنادي، 

ويبقى السؤال: أين بلدية اجلهراء مما يجري؟
> > >

تناولت الصحف احمللية قضية املواطن عبداهلل 
العصيمي الذي بغير قصد تسبب في وفاة فلسطيني 
يقيم في سورية، ومن يعرف عبداهلل يؤكد أنه شاب 
خلوق ومؤدب، وقد التقيته في االحتاد الوطني لطلبة 
مصر قبل عامني تقريبا، واحلمدهلل على عودته ساملا، 
ونتوجه بالشكر اجلزيل ألعضاء السفارة الكويتية في 
دمشق وعلى رأسهم السفير عزيز الديحاني، والشكر 
موصول للمحامية رقية التجار على جهودها املبذولة 

إلنهاء القضية في أسرع وقت ممكن.
N_alkhaldi79@hotmail.com

25 ألف خلية في الكويت 
وبلدية الجهراء هي السبب

ناصر حمد الخالدي

أثير الكلمة

أنتيغوا وبروبودا دولة حديثة االس���تقالل من 
االس���تعمار البريطاني، اس���تقلت عام 1981 وهي 
عبارة عن جزيرتني صغيرتني ال يتج�����اوز ع�����دد 
سكانهم��ا 80 ألف نس���مة، اقتصادها يعتمد على 
إنت������اج الس���كر واملنسوجات القطنية وصناعة 
البي������رة، وال ن���دري أي تبادل جتاري وتعاون 
اقتصادي ميك���ن أن يكون بني الكويت وجزيرتي 

أنتيغوا وبروبودا؟!
على كل حال، قد يكون لبرنامج عمل احلكومة 
ذي املليارات عالقة مباشرة باملوضوع، فاحلكومة 
»أبخص« كما تعلمون، هذا ما تعلمناه ونحن في 
بطون أمهاتنا قبل أن نولد، لذلك علينا أن نصدق 
أن خطة التنمية ستبدأ بعد هذه الزيارة التاريخية 
واجل���والت املهمة للحكومة، عل���ى أمل أن تتمكن 
حكومتنا املوقرة بعد كل هذه الزيارات املكوكية من 
حل مشكلة انقطاع الكهرباء واالستفادة من جتربة 
أنتيغوا وبروبودا في توفير الكهرباء ملواطنيها، إذ 
كما تعلمون أن مشكلة انقطاع الكهرباء في الكويت 
عن املستشفيات واملنازل في فترة الصيف ليست 
مش���كلة س���هلة، وحلها ليس كما يتصور بعض 
»السذج« مبجرد شراء محول وتركيبه عن طريق 
مناقصة بسيطة مع شركات موجودة ومنتشرة في 
بقاع العالم، فمن السذاجة االعتقاد بأن حل مشكلة 
انقطاع الكهرباء بهذه البساطة، ومن ال يصدق فعليه 
أن يقرأ محاضر املجلس التأسيس���ي ليطلع على 
شكاوى أهالي الكويت من انقطاع الكهرباء منذ ذلك 
احلني، فهذه مش���كلة عويصة تالحق أهل الكويت 
منذ الستينيات وما قبلها، وحلها ليس كما نتصور 
نحن املواطنني السذج بهذه السهولة، شراء مولدات 
للكهرباء وتركيبها وخالص، كال فاملسألة حتتاج 
زيارات مكوكية لكل أعضاء احلكومة، خاصة في 
فترة الصي���ف لالطالع عن كثب على جتارب تلك 

الدول »الباردة«.
اهلل يخل���ي لنا احلكومة، عين���ي عليها باردة، 
برنامج عمل وخطة تنمية ومشاريع ضخمة ورؤية 
مستقبلية! صحيح أن الكهرباء مازالت تنقطع عن 
املستش���فيات والبيوت، وأن قانونا صغيرا مثل 
قانون املعاقني اليزال يراوح مكانه منذ 3 أشهر بال 
تنفيذ، لكن تفاءلوا أيها املواطنون، أو اشربوا من 

البحر.. اختاروا األسهل!
 bodalal@hotmail.com

خطة التنمية تبدأ 
من أنتيغوا وبروبودا

محمد هالل الخالدي

نظرات

اللسان والنميمة

د.هند الشومر

ألم وأمل


