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م الناس هذا في الجنة وذاك بالنار؟!  راضي حبيب لـ »األنباء«: من هو ياسر حتى يقسِّ
ونحن الشيعة نبرأ إلى اهلل تعالى من هذا االفتراء بالتعدي على شؤونه

أسامة أبو السعود ـ أسامة دياب
أصر املدعو ياس���ر احلبيب 
الذي أصدر مجلس الوزراء قراره 
الشهير بس���حب جنسيته قبل 
أس���ابيع على ان سيدنا ابو بكر 
والفاروق عمر وسيدنا عثمان وام 
املؤمنني عائشة والسيدة حفصة 
رضي اهلل عنهم جميعا في النار  

� والعياذ باهلل.
جاء ذلك خالل مباهلة بني إمام 
مسجد اإلمام مالك الداعية الشيخ 
محمد الكوس مع املطرود ياسر 
احلبيب القابع في لندن على قناة 
احلكمة املصرية عصر أمس، في 
بث متزام���ن مع قناتي »وصال« 
و»فدك« ومنعت خالله »احلكمة« 
استقبال الرسائل عبر شركة زين 
الكويتية نظرا ملا حملته بعض تلك 

الرسائل من فنت وآراء طائفية.
يذكر أن املباهلة تعني املالعنة، 
أي الدعاء بنزول اللعنة على الكاذب 
من املتباهلني املتالعنني، والهدف 
منها إعالء احلق وإزهاق الباطل 
وإقامة احلجة على من اس���تكبر 
على احلق. وهي مذكورة في اآلية 
املعروفة باسم آية املباهلة: )َفَمْن 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن  َحاَجّ
اْلِعْل���ِم َفُقْل َتَعاَلْوا َن���ْدُع َأْبَناَءَنا 
َوِنَس���اَءُكْم  َوِنَس���اَءَنا  َوَأْبَناَءُكْم 

شريك له اإلله احلق املبني وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله النبي الهادي 
األمني الله���م صل على محمد وآل 
محم���د كما صليت عل���ى إبراهيم 
وب���ارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
انك حميد مجيد وارض اللهم عن 
اصحاب النبي محمد ژ وس���لم 
وأمهات املؤمنني وآل بيته أنا محمد 
بن عبدالرحمن الكوس ابتهل إلى اهلل 
داعيا واقول اللهم ان كان ابو بكر 
وعمر وعثمان وعائشة املبرأة من 
فوق سبع سموات الطاهرة العفيفة 
حبيبة حبيب رب العاملني وحفصة 
رضوان اهلل عليهم جميعا في اجلنة 
واللهم اظهر احلق وانصرني وانزل 
بأسك ولعنتك على ياسر احلبيب 
وان كان ابو بك���ر وعمر وعثمان 
وعائشة وحفصة في النار فالعني 
بلعنتك وانزل علي حس���بانا من 
السماء وصلى اهلل وسلم على نبينا 
محمد. اعترض ياسر احلبيب على 
عدم التزام الشيخ الكوس بصيغة 
املباهلة املتفق عليها وامتثل الكوس 
للطلب واع���اد صيغة املباهلة ثم 
اعترض احلبيب مرات عدة بسبب 
عدم ذكر الكوس اس���مه في بداية 
مباهلته إل���ى أن توصال للصيغة 

املتفق عليها.

َوأَْنُفَسَنا َوأَْنُفَسُكْم ُثَمّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل 
ِ َعَلى اْلَكاِذِبنَي(. َلْعَنَة اهلَلّ

نص المباهلة

بدأ ياسر احلبيب املباهلة قائال: 
قال اللهم رب الس����ماوات السبع  
واألراضني السبع ان كان ياسر بن 
يحيى احلبي����ب جحد حقا أو أقر 

بباطل فأصبه بحسبان من السماء 
أو بعذاب أليم. وإن كان محمد بن 
الكوس جحد احلق  الرحمن  عبد 
أو اقر بباطل فأصبه بحسبان من 
السماء أو بعذاب أليم. برئت من 
حول اهلل وقوته وجلأت إلى حولي 
وقوتي ان لم يكن أبو بكر وعمر 
وعثمان وعائشة وحفصة في النار 

ابرأ إلى اهلل من حوله وقوته وأجلأ 
إلى حولي وقوتي إن لم أكن على 
احلق في ذلك وإني لصادق بر فيما 
اقول واحلمد هلل رب العاملني نصر 

اهلل محمدا وآله الطيبني.
ثم قال الداعية اإلسالمي الشيخ 
محمد الكوس. احلمد هلل رب العاملني 
واش���هد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

أسامة أبوالسعود
أبدى الباحث اإلسالمي الشيخ راضي حبيب 
في تصريح خاص ل� »األنباء« استغرابه الشديد 
من كالم ياسر احلبيب خالل مباهلته أمس مع 
الكوس وتساءل قائال: »من ياسر احلبيب حتى 
يحل محل اهلل ويقسم الناس هذا في اجلنة وهذا 
النار؟«. وتابع الشيخ راضي حبيب: »هل أصبح 
ياسر احلبيب قسيم اجلنة والنار؟ حتى يقرر 
مع اهلل � عز وجل � مواقع الناس يوم القيامة؟« 
وشدد على ان هذه املباهلة في حد ذاتها تدخل 
وتقييد إلرادة اهلل »ونحن الشيعة نبرأ إلى اهلل 
تعالى من هذا االفتراء بالتعدي على شؤونه«. 
وأضاف قائال »ان املباهلة مأخوذة من االبتهال 
وهي الدعاء على النفس بالهلكة في مقام إحقاق 

احلق وإبطال الباطل، والبد من حتقق شروطها 
ومنها العلم املنافي للجهل ألن املباهلة هي نهاية 
الطريق املسدود للجدل، لذلك ذم اهلل تعالى من 
يجادل بغير علم وال هدى وال كتاب منير«. وزاد: 
»وعلى هذا فقد ثبت جهل املدعو ياسر املركب 
حيث انه ال يعلم وال يعلم انه ال يعلم وذلك من 
خالل ما جاء في بيانات وفتاوى وردود كبار 
علماء الطائفة الشيعية الرافضة لطرح املدعو 
ياسر جملة وتفصيال، فلذلك جند ان مثل هذه 
املباهلة فاقدة ألهم ش����رط وهو العلم، لثبوت 
ان اخلصم جاهل بأقل ما يعمل ويعلم به أهل 
العلم، وانه ال يعي مس����ؤولية ما يقول فعلى 

هذا لم تستكمل شروطها«.
وأردف راض����ي حبيب قائال: ان خطورة ما 

يثيره ويبثه اجلاني ياسر ومن معه من لفيف 
العراقيني املهجرين في لندن والذين ينعمون 
في مأم����ن اللجوء ولم يراع����وا أبناء جلدتهم 
ووطنهم في العراق، بس����بب نشرهم للبغض 
والكراهية والتش����احن الطائفي بني املسلمني 
السنة والشيعة وتعديهم على رموز اإلسالم، 
يدفع ضريبتها هؤالء املس����لمون األبرياء في 
العراق في ظل انعدام األمن من تقتيل وتفجير 

في مقدسات السنة والشيعة.
واختتم راضي حبيب كالمه، مؤكدا أن مثل 
هذا األمر يثير الفتنة وال يطفئ نارها، مضيفا: 
إن نصيحتي للشيخ الكوس أال يعير أي أهمية 
لكالم اجلهالء بدليل قوله تعالى )وإذا خاطبهم 

اجلاهلون قالوا سالما(.

البطي: بيت الزكاة حقق 6.186 ماليين دينار إيرادات 
في شهر رمضان وساعد 6229 أسرة بـ 2.214 مليون

صرح مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم في بيت الزكاة 
عبدالعزي���ز البطي بان البيت 
شهد خالل شهر رمضان املبارك 
عم���ال مكثفا وجه���دا مضاعفا 
من قب���ل العاملني في مختلف 
إدارات البيت لتنفيذ خطة العمل 
الرمضانية في مجال جمع الزكاة 
وإنفاقها على مستحقيها داخل 

الكويت والتوعية بها.
وقال البطي ان بيت الزكاة 
عمل خالل شهر رمضان على 
تق���دمي املس���اعدات النقدي���ة 
والعيني���ة لألس���ر احملتاجة 
واملتعففة، كما قدم آالف وجبات 
االفطار داخل وخارج الكويت 

للمحتاجني.
واش���ار البطي الى ان بيت 
الزكاة قام خالل شهر رمضان 
املبارك بتقدمي مساعدات مالية 
لألسر احملتاجة داخل الكويت 
بلغت قيمتها 2.214 مليون دينار 
استفاد منها 6229 أسرة محتاجة 
وقد تضمنت هذه املس���اعدات 
مس���اعدات مقطوعة وشهرية 
كما تضمنت املساعدات قروضا 
حس���نة بلغت قيمتها 140000 
دينار استفاد منها 64 أسرة، إلى 
جانب تقدمي مساعدات لألسر 
املتعففة مببل���غ 14260 دينار 

استفادت منها 16 أسرة.

رعاية غير محددي الجنسية

وأضاف البطي أن الصندوق 
اخلي���ري للرعاي���ة الصحية 
للمحتاجني قدم خدمات الضمان 
الصحي ألس���ر غي���ر محددي 
اجلنسية والتأمني الصحي ألسر 
الوافدين حيث بلغ إجمالي عدد 
األسر املستفيدة من الصندوق 
124 أس���رة تضم في محتواها 
591 فردا شملتهم خدمة الضمان 
والتأمني الصح���ي املقدمة من 

البيت.
وأوضح البطي أن عدد األسر 
املستفيدة من املساعدات العينية 
في شهر رمضان بلغ 4020 أسرة 

الس���هلة امليس���رة من خالل 
املوارد الستقبال  إدارة تنمية 
زكوات وصدقات احملس���نني، 
مثل صاالت املتبرعني في املركز 
الرئيسي لبيت الزكاة وفروعه 
في اشبيلية وسلوى واجلهراء 
ومراكزه اإليرادية بالقرب من 
األس���واق املركزية للجمعيات 
التعاونية عالوة على إمكانية 
التبرع أون الين بواسطة املوقع 
االلكتروني للبيت أو عبر أجهزة 
التبرع اآللي أو بواسطة الرسائل 

.SMS القصيرة
وأشار البطي إلى أن إجمالي 
البيت خالل ش���هر  إي���رادات 
رمضان املبارك بلغ 6.186 ماليني 
دينار منها 5.396 ماليني دينار 
زكاة وبلغ إجمالي عدد املتبرعني 

17775 متبرعا.

استقطاب المتبرعين

وأض���اف البطي أن قس���م 
التسويق في بيت الزكاة جنح 
من خالل وسائله املختلفة في 
استقطاب املزيد من املتبرعني 
لدعم مشاريع البيت املختلفة 
حيث مت جم���ع 112000 دينار 
لدعم صندوق الصدقة اجلارية 
و151000 دينار لدعم صندوق 
كافل اليتي���م و152000 دينار 
لدعم املشاريع اخليرية داخل 
الكوي���ت و60000 دينار زكاة 
فطر نقدية و62000 دينار لدعم 

وزع عليه���م 110890 كيلو أرز 
و39905 كيلو سكر و4002 كيلو 
عدس و10987 علبة زيت و6974 
علبة حلي���ب و18977 دجاجة 
و4038 باكي���ت ش���اي و3891 
كرتون هدية رمضانية باإلضافة 
الى م���واد أخرى متنوعة مثل 
العصير واملعلبات والبسكويت 
والتمر عالوة على توزيع 26 
ثالجة و19 مكيف و8122 حقيبة 
مدرسية و9360 قطعة مالبس 

و1920 حذاء.

إفطار الصائم

وفيما يخص مشروع والئم 
اإلفطار داخل الكويت أكد البطي 
ان بيت الزكاة قام خالل الشهر 
الكرمي بتنفيذ املشروع في 60 
مس���جد موزعة على مختلف 
الكويت وبلغ إجمالي  مناطق 
عدد وجبات املش���روع طوال 
ش���هر رمضان املبارك 291127 
وجبة تكلفتها اإلجمالية 355000 
دينار مبينا أن املش���روع قدم 
257152 وجبة جماعية و9977 
وجبة فردية في املساجد، كما 
ق���دم 23998 وجبة متنقلة في 
عدد من املستشفيات احلكومية 
للعاملني فيها واملتواجدين عند 
س���اعة اإلفطار، باإلضافة إلى 
توصيل وجبات يومية لعدد من 

األسر التي تتبع البيت.
أما فيما يتعلق مبش���روع 
الكويت،  والئم االفطار خارج 
فاوضح البطي أن بيت الزكاة 
قام بتنفيذ املش���روع لصالح 
ال���زكاة والطلبة  أيتام بي���ت 
وفقراء املس���لمني في 38 دولة 
عربية وإسالمية بالتعاون مع 
47 هيئة وجهة خيرية في هذه 
الدول، مشيرا إلى أن املشروع 
قدم 158666 وجبة بتكلفة قدرها 

294000 دينار.
وعلى صعي���د متصل أفاد 
البط���ي بان بيت ال���زكاة قام 
خالل ش���هر رمضان بتوفير 
العديد من قن���وات التحصيل 

مشروع والئم اإلفطار احمللي 
و38000 دينار لدعم مش���روع 

والئم اإلفطار اخلارجي.
وأوضح البطي أن بيت الزكاة 
قام خالل شهر رمضان املبارك 
بتقدمي خدمة احتساب الزكاة ل� 
40شركة وجمعيتني تعاونيتني 
كما قام الفريق احملاس���بي في 
العديد  قسم الشركات بإجراء 
من الزي���ارات لبعض اجلهات 
لتق���دمي اخلدمات اخلاصة في 
مجال احتساب الزكاة والرد على 
االستفسارات الهاتفية اليومية 
اخلاصة بكيفية احتساب الزكاة 
والتي بلغ إجماليها 3000 مكاملة 
تليفونية من األفراد حلساب 
زكاة األس���هم وامل���ال وزكاة 
الذهب طوال شهر رمضان وذلك 
أثناء فترتي العمل الصباحية 

واملسائية للبيت.

جهود توعوية

وفيما يخص النشاط الفقهي 
أكد البطي أن مكتب الش���ؤون 
الشرعية في بيت الزكاة طوال 
ش���هر رمضان املبارك كان له 
التوعية  ف���ي  جهود ممي���زة 
بفريضة الزكاة وفي مقدمة ذلك 
الرد على أسئلة اجلمهور الفقهية 
املتعلقة بقضايا الزكاة والكفارات 
والنذور عن طريق الهاتف أو 
الفاكس أو املقابلة الشخصية 

أو البريد اإللكتروني.
وذكر البطي أنه إلى جانب 
ذلك قام البيت بعرض 30 حلقة 
للتوعية بأح���كام الزكاة بثها 
تلفزيون الكويت خالل ش���هر 
رمض���ان قدمها مدي���ر مكتب 
الشؤون الشرعية الشيخ علي 
سعود الكليب إلى جانب إذاعة 
30 حلقة ضمن برنامج مسائل 
فقهية في إذاعة القرآن الكرمي، 
عالوة على نشر عدد من املقاالت 
والفتاوى املتعلقة بأحكام زكاة 
األم���وال وزكاة الفطر في عدد 
من الصحف اليومية واملجالت 
والقيام بعمل محاضرات توعوية 

ملوظفي البي���ت عبر اخلواطر 
والرسائل االلكترونية.

النش���اط اإلعالمي  وحول 
لبيت ال���زكاة الذي مت تنفيذه 
خالل شهر رمضان املبارك ذكر 
البطي أن إدارة العالقات العامة 
واإلعالم قامت في إطار حملتها 
اإلعالمية الرمضانية بنشر 22 
خبر و30 تقريرا صحافيا عن 
الزكاة  مشاريع وخدمات بيت 
املختلفة الى جانب نش���ر 118 
إعالنا ف���ي الصحف واملجالت 
و4 إعالنات على بعض املواقع 
الهامة  االلكترونية االخبارية 
إلى جانب طباعة وتوزيع 200 
ألف فالير وع���دد من كتيبات 
وبروش���ورات بيت الزكاة إلى 
جانب تنفيذ عدد من اإلعالنات 
املختلفة عل���ى الباصات وفي 
الطرق واملواقع املتعددة خلدمة 
فريضة الزكاة وإبراز دور البيت 

في هذا املجال.
كما أوضح البطي أن اإلدارة 
قامت بعمل 994 بثا تلفزيونيا 
في عدة قنوات تلفزيونية و5400 
بث تلفزيوني على الشاشات 
اخلارجية في مواقع متنوعة 
إلعالنات بيت الزكاة املختلفة 
إلى جانب عمل 16 لقاء تلفزيونيا 
البيت  جلميع أعمال وأنشطة 
طوال شهر رمضان املبارك على 
قنوات تلفزيون الكويت وعدد 
من القنوات الفضائية واحمللية، 
عالوة على تأليف وانتاج 150 
حلقة ل� 3 برامج إذاعية مختلفة 
وعمل 17 لقاء إذاعيا عن مشاريع 

وأنشطة البيت.
البطي تصريحه  واختت���م 
بتوجيه أسمى عبارات الشكر 
والتقدي���ر جلميع احملس���نني 
واحملسنات وأصحاب الشركات 
التعاونية على  واجلمعي���ات 
دعهم املتواص���ل لبيت الزكاة 
والذي كان له أثره الفاعل في 
رعاية آالف األسر احملتاجة داخل 
الكويت وتوفير عوامل األمن 

واالستقرار املعيشي لها.
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عبدالعزيز البطي

الشيخ راضي حبيب

صورة مأخوذة من التلفزيون خالل املباهلة بني الداعية محمد الكوس واملدعو ياسر احلبيب

اتحاد الصيادين: لن نقف مكتوفي األيدي تجاه 
تعسف »الزراعة«.. وأسعار السمك ستتضاعف 

أسامة دياب
وصلت العالقة بني االحت����اد الكويتي لصيادي 
االسماك وهيئة الزراعة الى طريق مسدود، بعد ان 
فش����لت كل محاوالت االحتاد للتفاهم مع مسؤولي 
الهيئة، ما دفع اعضاء االحتاد الى االعالن عن وقف 
الصي����د حلني الوصول الى حل����ول جذرية، هذا ما 
اعلنه رئيس االحتاد محم����د العريفان الذي اكد ان 
االحتاد لن يق����ف مكتوف االيدي في وجه القرارات 
التعسفية ملسؤولي الهيئة، مؤكدا ان اسعار االسماك 
مقبلة على زيادة بل انها قد تتضاعف مرات ومرات 

بسبب تعسف الثروة السمكية.
واشار الى قرار الهيئة مبنع الصيد بالغزل والذي 
اتفقت عليه دول املجلس اال انه يطبق في الكويت 
فقط ويسمح باستيراد االسماك من الدول اخلليجية 
والتي ال يقوم صيادوها بتنفيذ القرار، مبعنى اننا 
نترك االس����ماك في بحرنا لتتغذى وتكبر ومن ثم 
يصطادها اآلخرون ويصدرونها لنا، مستغربا من 
هذا املوقف الذي تتخذه الهيئة ومن انتقائها للقرارات 
التي تريد تطبيقها فقط وعدم تفعيلها لقرارات اخرى 

النها ال تتماشى مع ما تسعى اليه.
واعلن العريفان انه على استعداد لعمل مناظرة 
عالنية على شاشات التلفزيون مع مسؤولي الهيئة 
لكشف املستور وايضاح احلقائق، داعيا الى ضرورة 
اتخاذ موقف موحد للوقوف في وجه الهيئة وقراراتها 

التعسفية.
بدوره اعرب امني سر االحتاد حمد الصويان، عن 
بالغ اس����تيائه وباقي اعضاء االحتاد من املمارسات 
التعس����فية ضد الصيادين، واستخدام السلطة في 

االبعاد االداري، ومخالفة الصيادين وابعادهم فورا، 
مهددين بايقاف عملي����ات الصيد متاما في حال لم 

تتوقف الهيئة عن اجراءاتها التعسفية.
وقال الصويان في تصريح للصحافيني: نستغرب 
من موقف مسؤولي الهيئة وتناقض قراراتهم ومواقفهم 
مع االحتاد، ففي الصباح نتشاور مع املسؤولني في 
الهيئة ونتفق وفي املساء جند املفتشني التابعني لها 
يقومون بأفع����ال اخرى مغايرة متاما ملا مت االتفاق 
عليه، ويقومون بايقاف الطراريد ومخالفتها وسحب 
هوياتهم واتخاذ اجراءات سريعة باالبعاد للصيادين 

دون وجه حق.
واضاف: نظرا ملا تقوم ب����ه الهيئة من اجراءات 
تعسفية وغير مدروسة وذلك مبنع الصيد بالشباك 
النايلون وحفاظا على الصيادين من املخالفات واالبعاد 
االداري قرر االحتاد وقف الصيد حلني الوصول الى 

حل لهذه القرارات.
واش����ار الى ان االجراءات الت����ي تتخذها الهيئة 
بعش����وائية ادت الى ارتفاع اسعار االسماك الى ان 
وصلت سلة امليد الى 30 دينارا، مشيرا الى ان الفترة 
املقبلة ستش����هد مزيدا من ارتفاع االسعار وبشكل 
كبير جدا نظرا لقلة املعروض، الفتا الى ان هناك من 
يعمل في الهيئة على ايقاف الصيد حتى يتم اللجوء 
الى احدى الدول املجاورة الس����تيراد االسماك منها، 
وتنفيع بعض الشركات هناك. واعلن الصويان عن 
جتمع كبير العضاء االحتاد في الثانية من بعد ظهر 
اليوم بسوق السمك اليضاح الصورة وكشف احلقائق 
للجميع، داعيا الوزير فاضل صفر الى ضرورة التدخل 

السريع وحل مشاكل الصيادين.

»التجارة« تبحث حلواًل للحد من ارتفاع أسعار األسماك

مشروعية المباهلة وتعريفها

عاطف رمضان
علم���ت »األنب���اء« ان وزارة التج���ارة 
والصناعة ستجتمع األسبوع اجلاري مع 
ممثلني عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية والهيئة العامة للبيئة 
واإلدارة العامة للجمارك لبحث العوامل التي 
تؤثر في ارتفاع أسعار األسماك في الكويت 
وطرق احملافظة على أس���عارها إضافة الى 
تسهيل عمليات دخول األسماك املستوردة الى 
السوق الكويتي وذلك حتسبا لقلة املعروض 
من األسماك التي يقابلها في العادة ارتفاع 

أسعارها.
وفد مجموعة الصداقة البرملانية اخلامسة 

يغادر اليوم إلى رومانيا وأوكرانيا
يغادر البالد مساء اليوم وفد مجموعة 
الصداقة البرملانية اخلامسة برئاسة نائب 
رئيس مجلس األمة عب���داهلل الرومي الى 
عاصمة جمهورية رومانيا )بوخارس���ت( 
ويضم الوفد في عضويته كال من النواب عادل 
الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري وصالح 

املال ومحمد املطير وناجي العبدالهادي في 
زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد عدة لقاءات 
مع كل من رئيس جمهورية رومانيا ترايان 
باسيسكو ورئيس الوزراء امييل بوك ورئيس 
مجلس الش���يوخ ميرتشا جيوانا ورئيس 
جلنة السياسة اخلارجية ملجلس الشيوخ 
اللجنة ونائب  سيناتور تيتوس وأعضاء 
رئيس مجلس النواب س���يناتور ادريان، 
رئيس جلنة الصداقة البرملانية الرومانية 
� الكويتية كوسمني نيكوال وأعضاء اللجنة 
ووزير االقتص���اد والتجارة بوت اريتون، 
ورئيس غرفة التجارة والصناعة اوريليان 

غوغوليسكو.
كما س���يقوم الوفد بزي���ارة جمهورية 
اوكرانيا خالل الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 
اجلاري في زيارة رس���مية تستغرق ثالثة 
أيام، وتهدف هذه الزيارة الى تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني على جميع 

املستويات الرسمية والشعبية.

ضاري المطيري
شرعت املباهلة وهي املالعنة، أي الدعاء 
بن���زول اللعنة على الكاذب من املتباهلني 
املتالعنني وفيما يلي بعض أقوال العلماء 

عنها.
قال الشوكاني في فتح القدي�����ر »أص��ل 
االبتهال االجتهاد في الدعاء باللع�����ن وغيره، 
يق���ال بهله الل�����ه: أي لعن���ه، والبه�����ل 
اللع���ن«، قال أب���و عبيد والكس���ائ�����ي: 
نبته�����ل نلتعن، ويطل����ق على االجتهاد في 
اله������الك، وقال عبدالرحم����ن الس����عدي 
»املباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه وهم 
يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدع�����ون 
اهلل تعال�ى ان ينزل عقوبته ولعنته عل���ى 

الكاذبني«.
وآية املباهلة هي قوله تعالى ف���ي سورة 
آل عمران )فم���ن حاجك فيه م����ن بع����د 
ما جاءك م���ن العلم فقل تعال����وا ن�����دع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل على 
الكاذبني(، وسبب نزولها هو ما حدث بني 

النبي ژ ونصارى أهل جنران.
البخاري في صحيح�����ه  فق����د روى 
ع�����ن حذيفة ÿ ق���ال: ج�����اء العاقب 
والس���يد، صاحبا جنران، إلى رسول اهلل 
ژ يريدان أن يالعناه، قال: فقال أحدهما 
لصاحبه: ال تفع���ل، فواهلل لئن كان نبيا 
فالعنن���ا ال نفل���ح نح���ن وال عقبنا من 

بعدنا. 

قاال: إن�����ا نعطي������ك م�����ا س���ألتنا، 
وابع���ث معنا رجال أمين���ا، وال تبع�����ث 
معنا إال أمين�����ا. فقال: )ألبعثن معك�����م 
رجال أمين�����ا حق أم����ني(. فاستشرف له 
أصحاب رس�����ول اهلل ژ، فق������ال: )قم 

يا أبا عبي����دة بن اجلراح(.
فلما قام، قال رسول اهلل ژ: )هذا أمني 

هذه األمة(.
قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري 
في ش���رح حديث قصة وفد أهل جنران: 
»وفيها مشروعية مباهلة املخالف إذا أصر 
بعد ظهور احلجة، وقد دعا ابن عباس إلى 
ذل���ك ثم األوزاعي، ووقع ذلك جلماعة من 
العلماء ومما عرف بالتجربة أن من بأهل 
وكان مبطال ال متضى عليه سنة من يوم 
املباهل���ة ووقع لي ذلك مع ش���خص كان 
يتعص���ب لبعض املالحدة فلم يقم بعدها 

غير شهرين«.
وقال ابن القيم ف��ي زاد املعاد »إن السنة 
في مجادلة أهل الباط�����ل إذا قام��ت عليهم 
حج���ة اهلل ولم يرجعوا ب���ل أصروا على 
العناد، أن يدعوهم إلى املباهلة وق����د أمر 
اهلل سبحانه بذلك رسوله ژ ولم يقل: إن 
ذلك ليس ألمتك م����ن بع�دك، ودعا إليها ابن 
عمه عبداهلل بن عباس من أنكر علي�ه بعض 
مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، 
ودع���ا إلي��ه األوزاع�ي س���فيان الثوري 
ف����ي مس���أل��ة رف�����ع اليدين ولم ينك�ر 

عليه ذلك وه����ذا من متام احلجة«.

لقطات من البرنامج
أسامة دياب

ب���دأ البرنام���ج بع���رض م���ا ح����دث 
للمص�����ري املتشيع حسن شحات���ة وال�����ذي 
يرقد طري����ح الف���راش يعاني من أمراض 
عدة، وذلك بعد مباهلته لداعية سني يدعى 

أبومشاري.
راوغ احلبي��ب كعادت��ه مق��دم البرنامج 
مص��را على بث عدد من أف��كاره ولوال تهديد 
مق��دم البرنامج بقطع الصوت عنه ما دخل في 

سياق املباهلة.
راود مق���دم البرنامج بعض الش���كوك 
ان كالم ياس���ر احلبيب مسجل نظرا لعدم 
اس���تجابته للحوار التواصل���ي معه الى ان 

رد احلبيب عليه في حوار مباشر ما جعله 
يعرف انه موجود بالفعل وان حواره ليس 

مسجال.
بعد انتهاء املباهلة وخروج ياسر احلبيب 
م��ن على اخل��ط أع��رب الداعي������ة الكوس 
ملقدم البرنامج انه كان يش��ع�����ر بثق����ة 
اهلل ع��ز وجل والعزة وان��ه على ح����ق، وان 
ياس��ر اخلاسر على باطل وسوف يرى من اهلل 
سبحانه وتعالى ما ال قبل ل����ه به، وسيحل به 
بأس اهلل ألنه افترى على اهلل حينم����ا قال ان 
أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة في النار. والل�ه 
قد رضي عنهم وبشرهم النبي ژ باجلنة رغم 

انف كل حاقد كاذب كويذب خاسر وفاجر.

ياسر الحبيب يواصل تجرؤه على ثوابت الدين خالل مباهلته مع الشيخ محمد الكوس
الخبيث أقسم على أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي اهلل عنهم في النار والعياذ باهلل 


