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 إعداد: ضاري المطيري 

 كثرت في اآلونة األخيرة رؤيتنا صفحات إسالمية متخصصة في اجلرائد احمللية والعاملية لتلبي رغبة شريحة كبيرة من القراء،

   ومتيـز بعضها بأسـلوب العرض فأبدع، بينما سـلك البعض اآلخر وهم األكثر اسـلوبا جامـدا وطرحا تقليديا، 

يقـوم في أكثره على القص واللـزق أو التكرار،  فبهتت الصـورة اجلميلة وثقلت الفائـدة املرجوة على القارئ.

  «األنباء» كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختالف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسالمية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

«خواطر إسالمية»،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهللا.

اهللا عز وجـــل في عباد اهللا وأن يلتزموا بالضوابط الشـــرعية 
املذكورة ســـالفا وأيضا عدم اســـتغالل ضعف الناس وحاجتهم 
لهم، وبخصوص معاجلة النســـاء اذكرهـــم أن يجتنبوا اخللوة 
بالنساء وعدم القراءة عليهن بغير وجود محرم لهن، وأيضا بأن 
الضرورات تقدر بقدرها وأال ينسى الراقي أن املرأة أجنبية عليه 
وأنه ال يجوز له مســـها أو شـــيء من هذا إال في حال الضرورة 

املقتضية لذلك وعلى قدر الضرورة.
  وبســـؤالنا لإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف الداعية راشد 
العليمي عن كيفية حتقق الشـــفاء بكتاب اهللا تعالى أجاب قائال: 
يتحقق حني يعتقد ويجزم بأن كتاب اهللا تعالى هو الشفاء والدواء 
النافع، وال يشـــك وال يتردد في أثـــر نفعه، وال يجعله كتجربة، 
ولذا ننصح بـــأن يختار املريض من القراء أهـــل التقى والورع 
وقوة اإلميان واخلوف من اهللا تعالى والنصح للمســـلمني، وال 
يذهب إلى النفعيني الذين جعلوا الرقية حرفة يأكلون معها أموال 
الناس بالباطل. وحول حكم وضع قائمة أسعار للرقية الشرعية 
أوضح العليمي أن كل من جعل القرآن الكرمي وعلم الدين حرفة 
له ومصدر رزق فهو مخالف لســـلف هذه األمة املقتدى بهم، ألن 
قدوتهم في ذلك األنبياء واملرسلون عليهم الصالة والسالم الذين 
أخبر اهللا عنهم أنهم ال يسألون الناس أجرا على تبليغ دين ربهم، 
ونصرته، ونفعهم الناس في ذلك، حيث قال ســـبحانه وبحمده 
على لسان رسوله الكرمي (نوح) گ: (ويا قوم ال أسألكم عليه 

ماال إن أجري إال على اهللا).
  وأضاف أنه قد جاء في احلديث الصحيح الوعيد الشديد فيمن 
طلب العلم للدنيا بأنه لم يجد ريح اجلنة يوم القيامة فضال عن 
أن يدخلها فعن أبي هريرة أن رســـول اهللا عليه الصالة والسالم 
قال «من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا عز وجل ال يتعلمه إال 

ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف اجلنة يوم القيامة».

  الراقي والدعي

  وحول سؤالنا للعلمي عن كيفية التمييز بني الراقي الشرعي 
املتبع للسنة وبني الدعي الذي اتخذ الرقية جتارة أجاب قائال ان من 
عالمات الرقاة التجاريني عدم نصيحته للمريض وأمره باملعروف 
ونهيه عن املنكر، حيث إنهم يخشون ذهابه عنهم فتبور جتارتهم 
وتقل مكاســـبهم وقد جاء عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت 
«غشيتكم السكرتان: ســـكرة حب العيش، وسكرة اجلهل، فعند 
ذلك ال تأمرون مبعروف وال تنهون عن منكر والقائمون بالكتاب 

والسّنة كالسابقني األولني من املهاجرين واألنصار».
  وأضاف أنه ميكن العلم بالراقي الشرعي من خالل أمور عدة، 
أولها: صحة العقيدة، فمن فسدت عقيدته فلن يقبل اهللا منه عمال 
أو قوال، ولقي اهللا وهو عليه غاضب، وثانيا: إخالص العمل، فالبد 
أن تكون الغاية والهدف من االشـــتغال في هذا العلم هو التقرب 
إلى اهللا ســـبحانه وتعالى، ثم تفريج كربة املكروبني، والوقوف 
معهم وتوجيههم الوجهة الشرعية في مواجهة هذه األمراض على 

اختالف أنواعها ومراتبها.
  ثالثا: العلم الشرعي الصحيح، رابعا: املظهر والسمت الشرعي، 
فمن األمور التي البد أن يهتم بها املرضى مظهر املعالج العام من 
حيث التزامه بالهدي النبوي في شـــكله ومظهره، وأما خامسا: 

فاحملافظة على الفرائض والنوافل.  

بالعلـم  جهلهـم  التجارييـن  الرقـاة  عالمـات  مـن   العليمـي: 
الشـرعي وتركهـم للنصيحـة ولألمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر

 الشـريكة: الرقيـة الشـرعية أسـيء فهمهـا وتطبيقها.. 
فجعلهــا البعــض وسـيلـة ألكل أمـوال النـاس بالباطل 

نفسـه  يرقـي  أن  يسـتطيع  مسـلــم  كـــل   الحـاي: 
أو يرقي زوجـه وولده وأخاه.. وليسـت الرقية حكـرًا على أحد

الرقيـــة قال: حدثتني أمي أنها كانت ترقي في اجلاهلية فلما جاء 
اإلسالم قالت: ال أرقي حتى أستأذن رسول اهللا ژ فأتته فاستأذنته 
فقال لها رسول اهللا ژ: «ارق ما لم يكن فيها شرك»، وهو حديث 
صحيح. وعليه فقد اشترط العلماء للرقية ثالثة شروط لكي تكون 
صحيحة موافقة لشرع اهللا عز وجل، أوال: أن تكون بأسماء اهللا 
وصفاته جل وعال، يعني أن يستعني فيها باهللا جل وعال متوسال 
بأسماء اهللا جل وعال وبصفاته، ثانيا: أن تكون باللغة العربية، 

أو ما يعرف معناه إن كان بغير العربية أو بكالم مفهوم. 
  ثالثا: أن يعتقد الراقي واملرقي أن هذه الرقية سبب من األسباب، 
ونفع األسباب إمنا هو بإذن اهللا جل وعال، قد تنفع وقد ال تنفع 
بإذن اهللا جل جالله وتقدســـت أسماؤه، فالذي ينفع في احلقيقة 
والذي يورث النفع بالسبب وينتج املسبب هو الرب جل جالله، 
هو الذي بيده ملكوت كل شـــيء، (ما يفتح اهللا للناس من رحمة 
فال ممسك لها وما ميسك فال مرسل له من بعده)، وقال سبحانه: 
(وإن ميسســـك اهللا بضر فال كاشف له إال هو)، واألسباب يؤمر 
العبد بتعاطيها لكن مع تعلق القلب باهللا جل وعال. وتابع احلاي 
قوله انه مما تقدم يتضح أن الرقية الشـــرعية هي شفاء من اهللا 
عز وجل إذا صادف الدواء الداء نفع بإذن اهللا وبرئ املريض، وأن 
الرقية ليســـت خاصة بأناس دون غيرهم فكل شخص يستطيع 
أن يرقي، فأنت تســـتطيع أن ترقي نفسك أو أن يرقيك أخوك أو 
صاحبك أو زوجك، فليســـت الرقية حكرا على أحد. نعم لصالح 
الشخص أثر في الرقية، ولكن كم من شخص حتقره ويجعل اهللا 

الشفاء في رقيته.
  وختم احلـــاي حديثه بالنصيحة إلخوانـــه الرقاة بأن يتقوا 

من طريق أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول اهللا أرأيت رقى 
نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر اهللا شيئا؟ قال «هي 
من قدر اهللا تعالى»، فاحلاصل أن حصول الشـــفاء بالدواء إمنا 
هو كدفع اجلوع باألكل والعطش بالشـــرب، وهو ينجع في ذلك 
فـــي الغالب، وقد يتخلف ملانع واهللا أعلم. وأضاف أن هناك عدة 
تعريفات للرقى عرفها العلماء منها، الرقية وهي تعويذ مقروء، 
والرقية وهي القراءة على املريض مع النفث أو املسح على موضع 
األلم، وتسمى العزمية، وهي مشروعة ونافعة بإذن اهللا إذا كانت 
من القرآن واألدعية الصحيحة اخلالية من الشـــرك واالستغاثة 
بغير اهللا. وجتوز الرقية في ماء ثم يشـــربه املريض، وقد روي 
عن ابن عباس جواز كتابة بعض اآليات بزعفران وغسلها من ماء 
زمزم أو من ماء املطر، وأن في ذلك شـــفاء بإذن اهللا، وذلك دليل 
على استحباب شرب ماء زمزم، وقد قال النبي ژ: «ماء زمزم ملا 
شـــرب له» وأمر أن يدعو من يشربه بقوله: «اللهم اجعله طعام 

طعم وشفاء سقم» واهللا أعلم.

  شروط الرقية

  وأوضح احلاي شـــروط الرقية الشرعية مبا أخرج مسلم في 
صحيحه عن عوف بن مالك األشجعي قال: «كنا نرقي في اجلاهلية 
فقلنا يا رسول اهللا كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علّي رقاكم 
ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»، وروى ابن حبان عن كريب 
الكندي قال: «أخذ بيدي علي بن احلســـني فانطلقنا إلى شيخ من 
قريش يقال له: ابن أبي حثمة يصلي إلى أسطوانة فجلسنا إليه 
فلمـــا رأى عليا انصرف إليه فقال له علي: حدثنا حديث أمك في 

 حول قضية مشروعية الرقية، وشروط صحتها، وأبرز املخالفات 
التي يقع فيها بعض الرقاة واملسترقني، وحكم أخذ تسعير خدمات 
الرقية التقت «األنباء» عددا من الدعاة والعلماء للحديث عنها على 

ضوء الكتاب والسنة.
  ففي البداية قال الداعية د.عبداهللا الشريكة ان الرقية الشرعية 
قد شرعها اإلسالم لتكون سببا في شفاء بعض األمراض العضوية، 
والنفسية وقد رخص فيها النبي ژ، ورقى ورقي عليه الصالة 
والســـالم، والتاريخ والواقع يشهدان على انتفاع الناس بالرقية 
الشـــرعية وهللا احلمد. وأضاف أنه مع األســـف الشديد ظهرت 
ظاهرة ســـيئة وهي استغالل الناس ونهب أموالهم باسم الرقية، 
وكما أن كثيرا من شعائر اإلسالم وشرائعه أسيء فهمها وتطبيقها 
فإن الرقية أخذت نصيبا كبيرا من هذا الفهم والتطبيق الســـيئ 
فأضحت وسيلة سهلة وميســـورة للتكسب والثراء وأكل أموال 
البشـــر، يضاف إلى ذلك ما يقع من مخالفات شرعية فادحة من 
قبل هؤالء الدجالني أو اجلهلة الذين فتح كثير منهم مراكز للرقية 
تدر عليهم األموال ويتوافد عليها املرضى العضويون والنفسيون 
دون تأن واستفسار. وتابع الشريكة قوله انه ال شك أن من يعاني 
من مرض ما ال يتردد في جتربة كل وســـيلة ذكرت له في شفاء 
هذا املرض، ولن يتوانى في طرق أي باب أرشـــده إليه الناس في 
تعجيل الشفاء، لذا جتد أن بعض هذه املراكز يزدحم عندها الناس 
بصورة قد ال حتصل عند األطباء املهرة، وما ذاك إال لسرعة تعلق 

القلوب الضعيفة باخلرافة والدجل مع األسف.

  مخالفات بعض الرقاة

  وأضاف أن هؤالء املتصدرين للرقية هدانا اهللا وإياهم يقعون 
في مخالفات جسيمة لدين اهللا تعالى، ومصادمة صريحة لنصوص 
الشرع، فمن مخالفاتهم املبالغة في األسعار أسعار املاء والزيت 
املقري عليه، كما يقولون، ومنها اخللوة احملرمة بالنساء وملس 
املرأة األجنبية، واالطالع على شـــيء مـــن عورتها عند البعض، 
وتعليق الناس بذواتهم بدال من أن يعلقوهم باخلالق سبحانه. وقال 
الشريكة ان نصيحتي لهؤالء الرقاة أن يتقوا اهللا تعالى، ويتذكروا 
املوت والبعث واحلساب، وليحذروا خطوات الشيطان التي قادت 
الكثيرين إلى الهالك، فكم من إنسان صادق ولج هذا الباب بقصد 
حسن، ثم لم يلبث أن يكون شيطانا إنسيا جريئا على معصية 
اهللا، وحقوق عباده، بعد أن كان يتورع عنها بشدة، ونصيحتي 
إلخواني املسلمني واملســـلمات كافة أال يتساهلوا في زيارة هذه 
األوكار وال التعامل معها، فالرقية يستطيعها أي إنسان، كل إنسان 
ميلك أن يرقي نفسه ويدعو اهللا تعالى بالشفاء ويلتزم بالصالة 

واألذكار التي ينتفع باجرها وحتفظه من شرور كثيرة.

  مشروعيتها في الكتاب والسّنة

  وأما اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الداعية 
حاي احلاي، فأشـــار إلى أن اهللا تعالى قال (وننزل من القرآن ما 
هو شـــفاء ورحمة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خســـارا)، وأن 
النبي ژ قال «تداووا عباد اهللا فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له 
دواء»، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان، وعن أم سلمة رضي 
اهللا عنها أن النبي ژ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال 
«استرقوا لها فإن بها النظرة» رواه البخاري، وقد أخرج ابن ماجه 

 د.عبداهللا الشريكة  الشيخ حاي احلاي  راشد العليمي 

 رئيسة حملة «حسبنا» كشفت لـ «األنباء» بعض تعدياتهم وأكاذيبهم

 حصة القحطاني: أدعياء االستشفاء بالقرآن والرقية يلجأون أحيانًا
  إلى الضرب والصعق الكهربائي.. ومتوسط دخلهم ٤٠ ألف دينار شهريًا

  نعم صحيـــح، ولذلك نحن 
نســـعى في احلملة الى تعاون 
واملؤسســـات  الـــوزارات  كل 
واجلهات املعنية باملساهمة في 
عالج هذا املوضوع احلســـاس 
وتفعيل أدوارهم سواء بالتوعية 
كمثل وزارة األوقاف، والصحة، 
والتربية، والشؤون االجتماعية 
والعمل، وجمعيات النفع العام 
ذات الصلة، ووســـائل اإلعالم 
املختلفـــة، ومنهـــا كذلك جلنة 
الســـلبية مبجلس  الظواهـــر 
األمة، والتي التقيناها اخلميس 
املاضي ملناقشة ما استجد عندنا 

من أعمال.
ــم؟ أو ما العوائق    ماذا ينقصك
التي متنع حتقيقكم ألهداف حملة 

«حسبنا» النبيلة؟
  ينقصنا قانون يجرم أدعياء 
الرقية والدجالني، قانون يقدم في 
البداية كاقتراح برغبة ليتحول 
بعد ذلك إلى قانون ملموس ميكن 
االستناد اليه ملعاقبة هؤالء، ومن 
هذا املنبر اإلعالمي «األنباء» نناشد 
نواب مجلس األمة اســـتصدار 
قانون يحفظ املواطنني من عملية 
اجلدل والنصـــب الذي يقوم به 
الرقاة والسحرة. كما نطمح الى 
التعاون املثمر مع وزارة الداخلية، 
ونتمنى عليها تفعيل العقوبات 
التي سيتم سنها وتطبيقها لردع 
هـــؤالء الدخالء واملشـــعوذين، 
وتوعية املواطنني واملقيمني بهذه 
الظاهرة وحتذيرهم من التستر 
على هؤالء، وإنشاء خط ساخن 
إلدارة املباحث الستقبال شكاوى 
املتضررين، وبحمد اهللا ساهمنا 
الداخلية  مؤخرنا مع مباحـــث 
بالقبض علـــى ٩ أدعياء للرقية 

منهم ٤ كويتيني. 
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  تســـليط الضوء على هذه 
القضيـــة احلساســـة ليتعاون 
اجلميـــع على وضـــع احللول 
املناسبة لها، وتوعية وتثقيف 
بالرقيـــة  الكويتـــي  املجتمـــع 
الواجب  الشرعية والشـــروط 
توافرهـــا في الرقيـــة والراقي 
النفسية  واملرقي، واملســـاندة 
والعاطفيـــة والقانونية لهؤالء 
الضحايا، ومساعدة الضحايا على 
النهوض بأنفسهن واسترجاع 
ثقتهـــن بأنفســـهن واملطالبة 
بجميع حقوقهن، وتوعية األسر 
بعدم السماح لنسائهم بالذهاب 
للرقاة، فرقية املريض لنفســـه 
هي األفضل، وإذا كان والبد من 
االستعانة بهم فالبد من التأكد من 
الرقية الشرعية وعدم االنصياع 
لهؤالء النسوة بإتباع الدجالني 

واملشعوذين.
ــن التعاون مع اآلخرين    البد م
ــالت الكبيرة  ــي مثل هذه احلم ف

حتى تؤتي ثمارها، فما تعليقك؟

ــلم أن  األصل إذا كان ميكن للمس
يرقي نفسه بنفسه؟

الديني  الـــوازع    أوال ضعف 
وأبرزه قلة التوكل على اهللا، كما 
أن بعض النساء تسعى إلى لفت 
انتباه زوجها بأنها اما مسحورة أو 
معيونة، ومنها انتشار االمراض 
النفســـية بصـــورة الفتة مثل 
القلق واالكتئاب والوســـواس، 
وعدم الوعي بالطرق الســـليمة 
والصحيحة لعالجها، وكذلك منها 
التفسير اخلطأ ملشكالت التأخر 
في احلمل أو اإلجهاض املتكرر لدى 
بعض النساء أو انتشار ظاهرة 
العنوسة والزعم أن سببه العني 
أو السحر، وأخيرا وأهمها عدم 
تقبـــل قضاء اهللا وقدره وايعاز 
املصائب واالبتـــالءات بأنها من 

اآلخرين.

  توعية المجتمع

ــدون أن حتققوا من    ماذا تري
هذه احلملة؟

أو بينها وبينه مشاكل أو تشعر 
بالغيرة الشــــديدة منه، ولكم ان 
تتخيلوا قوة انفجار قنبلة الفتنة 
بني األسر بسبب تلك التخيالت.  
وكذلك يعكف بعضهم على إقناع 
اجلن الــــذي بداخل املرضى على 
اإلسالم ان كان كافرا، وهذا مرفوض 
شرعا وقد تستمر هذه احملاوالت 
ألشــــهر عدة حتى يســــلم، وذلك 
محاولة من هــــذا املدعي بالرقية 
إلقناع اجلني املسلم بإخباره مبكان 
السحر، ولك ان تالحظ فاملريضة 
وأسرتها كاملتعلقني بالقشة وفي 
نهاية املطاف ٩٩٪ ال يستدل على 
مكان السحر ألنه في األساس ال 
يوجد ســــحر وامنا وهم، وأخيرا 
استخدام بعضهم للصعق بالكهرباء 
إميانا منهم بأنه فعال لعالج السحر 
واحلسد واملس، فضال عن الضرب 

الشديد أو االعتداء اجلنسي.

  ضعف الوازع اإليماني

  لكن ملاذا اللجوء الى الرقية في 

الكثير من املرتزقة يأخذون أرقاما 
وهم ال يرغبون في الدخول امنا 
لبيعها ملن يأتي بعد انتهاء تسليم 
األرقام بسعر مضاعف، أو من هذا 
املدعي الرقية نفسه ليضاعف هو 
اآلخر من أرباحه، كما يتم تسعير 
اجللسات اخلاصة باسعار تتراوح 
بني ١٥ و ٢٥ دينارا، باالضافة الى 
بيع املاء والزيت والعسل والبخور 
بأسعار باهظة، وبعملية حسابية 
بسيطة جند أن متوسط دخل أي 
مدعي الرقية تقريبا ٤٠ ألف دينار 
شــــهريا، اذن هي أصبحت مهنة 
مربحة جدا لكل من يرغب بالثراء 
الســــريع. كما أن بعضهم يقوم 
باســــتخدام طريقة التخيل وهي 
طريقة شيطانية ال متت للشرع 
بصلة حيث يقرأ عليها في اجللسة 
الفردية حتى تنهار من القراءة ثم 
يجعلها تغمض عينيها ويسألها من 
هو الشخص الذي تتهمينه والذي 
أراد بك سوءا؟ طبعا من سيكون 
هذا التعيس اال شــــخصا تكرهه 

السكوت عن تلك الظواهر السلبية 
وعدم محاربتها، عرقلة للتنمية 
االجتماعية مما يؤثر سلبا على 

جميع املجاالت األخرى.
  ملاذا يتركز عملكم على مكافحة 

ظاهرة أدعياء الرقية بالذات؟
الســـنوات    النتشـــارها في 
اخلمس األخيرة، مما سبب الكثير 
من املشكالت لدى املئات من األسر 
من قطع لألرحام، وتدمير للبيوت 
وجرائم عنف مت التكتم عليها، أو 
حفظها في مخافر الشرطة وهذا 
كله ســـاهم في متزيق للنسيج 

االجتماعي لألسرة الكويتية.
  ما أبرز اجلرائم أو األخطاء التي 
والدجالني  األدعياء  يرتكبها هؤالء 

في حق مرضاهم؟
  أكل أمــــوال النــــاس بالباطل 
ببيع أرقام دخول املرضى بأسعار 
تبدأ من ٣ دنانير حتى ١٠ دنانير 
للجلســــات اجلماعية، وأغلبهم 
يبدأ توزيع األرقام ما بعد صالة 
الظهر حتى العصر فقط، وهناك 

النفسية واالجتماعية  املجاالت 
واألسرية والتربوية. 

  ويتركز عمـــل احلملة على 
التوعـــوي والتثقيفي  اجلانب 
للمجتمع الكويتي واستنهاض همم 
املسؤولني كل في مجاله للمساهمة 
في عالج تلك الظواهر السلبية 
والوقايـــة منها ضمـــن محاور 
أربعة، هي البعد الديني املتمثل 
بالتمسك بأخالقيات وسلوكيات 
املسلم واتباع ما جاء في القرآن 
والسنة، والبعد االجتماعي وهو 
املناســـبة  التبصيـــر باحللول 
للظواهر السلبية واملساهمة معا 
في تقوية النســـيج االجتماعي 
للوطن والذي ســـيترتب عليه 
جميع املجاالت األخرى، والبعد 
القانوني لسن القوانني التي حتمي 
النســـيج االجتماعي للمجتمع 
الكويتي مـــن التمزق والتفكك، 
وحمايته من الدجل والشعوذة، 
املتمثل بتنمية  الوطني  والبعد 
الوازع الوطني والقيمي حيث يعد 

 في اآلونـــة األخيرة ظهر في 
مجتمعاتنا اإلسالمية من بعض 
املشعوذين، أو بعض من لبس 
الشـــيطان عليه وتخبط به من 
أدعياء الرقية، مـــن أدخل على 
الكرمي  الرقية الشرعية بالقرآن 
واألذكار واألدعية ما ليس منها، 
من بعـــض اخلرافـــات وصور 
الدجل، وكم ســـمعنا منهم من 
خاطب اجلن، أو اســـتعان بهم، 
أو اســـتخدم الضرب الشـــديد 
والصعق الكهربائي، عالوة على 
جعل بعضهم مـــن الرقية مهنة 
يســـترزق بها وباب اجتار يدر 

عليه آالف الدنانير شهريا.
  «األنبـــاء» التقـــت رئيســـة 
حملة «حسبنا» ملواجهة أدعياء 
االستشفاء بالقرآن الكرمي والرقية 
القحطاني،  الشـــرعية حصـــة 
لتكشف لنا أهداف احلملة، وأبرز 
املعوقات أمـــام حتقيقها، وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء:
ــي البداية عن تاريخ    حدثينا ف
حملة «حسبنا»، ومن هم القائمون 

عليها، وأبرز أهدافها؟
  أنشـــئت احلملة فـــي ٢١/ ٣/ 
٢٠١٠م نظرا النتشار العديد من 
الدخيلة  الظواهر االجتماعيـــة 
السلبية على مجتمعنا الكويتي 
والتي أدت الى متزيق النســـيج 
األســـري واملجتمعي بقوة مما 
يحتاج الى تسليط الضوء عليها 
واملساهمة في عالج تلك الظواهر 
بالطرق املتاحـــة، ويقوم عليها 
مجموعة أهليـــة حتب الكويت 
الناشـــطني  تضم مجموعة من 
االجتماعييـــــــن واإلســـالميني 
واإلعالميـــني والنواب احلاليني 
والسابقني والشخصيات العامة 
املهتمة بالشأن الكويتي العام في 
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