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أنا سني وأحب 
الشيعة

اخلروج من طمام 
املرحوم

أنا سني وأحب الشيعة وكثير مثلي يرفع هذا الشعار، وأعتقد 
أن هناك الكثير أيضا ممن يقول أنا شيعي وأحب السنة، فال 

أتصور أن هناك مسلما ال يضمر احلب ملسلم آخر يرفع شعار 
ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل أيا كان مذهبه ومعتقده، فاملسلم 

في النهاية هو من يؤمن باهلل وكتابه وبرسوله، وهذا محور 
الدين وعموده.

فدائما أردد اآلية الكرمية )ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهلل 
وعمل صاحلا وقال إنني من املسلمني( فاآلية الكرمية لم تقل 

انني من الشيعة أو السنة فدين اهلل هو اإلسالم فقط دون 
مذاهب وفرق، وأنا أيضا أحب املسيحي املستشار الذي يعمل 

معي في مكتبي وأحب كذلك سائقنا البوذي وأحب الدكتور 
اليهودي الذي أجرى عملية دقيقة لوالدتي بكل تفان وإخالص، 
والرسول ژ يقول: »في كل كبد رطبة أجر«، إذن ال يوجد في 
اإلسالم ما يدعو إلى الكراهية والبغضاء، فلماذا يحاول البعض 

أن يجعل من اإلسالم دين كراهية وعداء؟!
في حادثة تاريخية تثبت رقي اإلسالم وأخالقه: قامت جيوش 
التتار بحبس وأسر أهل الشام من مسلمني ونصارى فخرج 

للجيش التتاري الشيخ ابن تيمية يدعوهم إلطالق األسرى 
فقال قائد التتار: إننا سنطلق سراح املسلمني ونسجن 

املسيحيني النصارى، فرد عليه ابن تيمية »أهل ذمتنا قبل 
أهل ملتنا« مبعنى أننا كمسلمني لن نتخلى عن النصارى 
أهل الذمة الذين يجمعنا معهم الوطن ولن نتركهم وحدهم 

ومصيرنا واحد وما يجري عليهم يجري علينا فيجب إطالق 
سراحهم قبل املسلمني، والرسول ژ مات وفي ذمته دين 
جلاره اليهودي فقد اقترض منه مبلغا من املال ورهن لديه 

درعه ضمانا لدينه، وهذه املواقف تثبت كيف أن اإلسالم دين 
سالم وتعايش سلمي مع اآلخر أيا كانت ديانته ومعتقده، 

فكيف ونحن مسلمون جتمعنا كثير من القواسم املشتركة، 
وتربطنا أواصر محبة ومودة وعالقات تاريخية ووطن واحد 

وأصل واحد ومن ثم يناكف بعضنا بعضا على مسائل ال يقرها 
اإلسالم؟! فاهلل سبحانه يخاطب نبينا محمدا ژ قائال له: )وما 

أرسلناك إال رحمة للعاملني(، ولكن ما يحدث اليوم من املتطرفني 
الطائفيني يدعو إلى القسوة، فأي دين هذا الذي ندعيه؟!

الغريب أن في كل الدول الغربية التي كانت أكثر عداء لإلسالم 
واملسلمني تُرفع املآذن وتُبنى املساجد ويعامل املسلم هناك 

بكل مساواة واحترام، فهل معنى هذا ان العلمانية أفضل من 
اإلسالم؟ بالتأكيد ال، ولكنهم هناك تعاملوا بأخالق اإلسالم 

رغم أنهم غير مسلمني ونحن نتعامل بغير أخالق اإلسالم رغم 
أننا مسلمون!

واهلل إن أرذل األعمال وأحقر املشاعر هي تلك التي تنطوي على 
تصرفات طائفية جتاه أبناء وطنك، أال يكفي الوطن لكي تكون 

شفيعا ألخيك املواطن إذا شحت املشاعر اإلنسانية وتوارت 
رحمة اإلسالم من نفوسنا؟! 

نفتح املظالت عند هطول املطر، ونضع النظارة الشمسية 
في ساعات النهار، وقبيل الرقاد نرتدي ثياب النوم التي 

تختلف عن مالبس السهرة، ومن يذهب الى القنص يتزود 
بالبنادق والبارود، أما الراغب في صيد السمك فيتزود 

بسنارة، وأحذية لعبة كرة السلة تختلف عن أحذية لعبة كرة 
التنس.. وهكذا لكل مقام مقال وجتهيزات خاصة.

فإذا كانت كل حالة مختلفة مير بها االنسان الفرد تتطلب 
استعدادا خاصا بها، فإن املتغيرات االقليمية التي تعصف 

بالدول، هذه االيام، تستدعي منهجا جديدا مُيّكنها من 
التعامل بنجاح وذكاء مع تلك املستجدات، أما السكونية 
والبقاء على »طمام املرحوم« فذلك تثاقل يعرض الدول 

ملخاطر جمة، وما كان نافعا يوم أمس قد ال يكون كذلك يوم 
غد.

املجتمع الراشد ال يهاب املتغيرات وال تهزه االضطرابات من 
حوله فهو ميتلك خصال املبادرة والشجاعة والقدرة على 

التغيير والتحديث والدفع نحو القرارات التاريخية وإطالق 
املبادرات االستباقية التي متكنه من أسباب التطور واحلداثة 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية ومواكبة روح العصر 
وحتصنه من مغبة اجلمود وعاقبة احلران.

البقاء هلل

يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي

براك مرشد العواجي الشالحي ـ 80 عاما ـ الرجال: العارضية 
ـ ق1 ـ ش الثاني ـ م19 ـ ت: 66661816 ـ 99039414 ـ 

النساء: العارضية ـ ق1 ـ ش الثاني ـ م10 ـ ت: 24883893.
عبدالعزيز عبداللطيف محمد عبداجلادر ـ 60 عاما ـ الرجال: 
كيفان ـ ق2 ـ ش24 ـ م1 ـ مقابل ثانوية كيفان )ديوان 

العبداجلادر( ـ ت: 24838886 ـ 97891113 ـ النساء: اخلالدية 
ـ ق4 ـ ش47 ـ م2 ـ ت: 24810372.

مكية عبداحملسن املصيليخ، أرملة جاسم عاشور املصيليخ ـ 
96 عاما ـ الرجال: املنصورية ـ حسينية آل ياسني ـ ت: 

99036883 ـ 66408721 ـ النساء: الدسمة ـ ق1 ـ ش10 ـ 
م7 ـ ت: 22531292.

صالح فيصل سالم عبدالوهاب املطوع ـ 59 عاما ـ الرجال: ديوان 
القناعات ـ الشويخ ب ـ ت: 99688599، النساء: بيان ـ 

ق6 ـ طريق 20 ـ م46 ـ ت: 25383765 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

نادر شيتان زايد العجمي ـ 87 عاما ـ الصباحية ـ ق4 ـ الشارع 
اخلامس ـ م338 ـ ت: 99074705 ـ الدفن بعد صالة 

اجلمعة.

مواقيت الصالة حالة البحرحالة الطقس

الفجر 4.36
الشروق 5:55
الظهر 11:56

العصر 3.23
املغرب 5.58
العشاء 7.15 أعلى مد: 10.52 ص – 9.33 م

أدنى جزر: 4.16 ص - 3.59 م
C�24 :العظمى
C�12 :الصغرى

العجيري:  القمر في احلضيض غدًا 
ولن حتدث أي كوارث 

اتهام 20 شخصًا بتورطهم
 في محاولة اغتيال تاتلس

نفى العالم الفلكي د.صالح العجيري اي عالقة بني الكوارث 
الطبيعية واقتراب القمر من األرض، وأوضح العجيري ان اقتراب 
القمر من األرض الذي يعرف فلكيا باسم »نقطة احلضيض« ال 
يوجد له أي تأثيرات على األرض، وربط بعض املتنبئني اقتراب 
القمر بثورة 25 يناير املصري����ة والزلزال الذي ضرب اليابان 
هو محض افتراء ال ميت للحقيقة 
بصلة، مشيرا الى ان اقتراب القمر 
من االرض ظاهرة كونية حتدث كل 
فترة، وعن حتذيرات متنبئني من 
ان اقتراب القمر املرتقب يوم السبت 
العجيري:  سيش����هد كوارث قال 
لألسف ان بعض املدعني يقومون 
بربط الظواهر الفلكية بأحداث تتم 
على االرض بالصدفة، ولن يحدث 
يوم غد السبت سوى ما كتب اهلل 
وال تأثير القتراب القمر ال من قريب 
وال من بعيد فبما ميكن ان يحصل 
وكل هذه االدعاءات مجرد ترهات 
تعودنا عليها. وحول االقتراب املرتقب للقمر غدا قال العجيري: 
غدا سيشهد اقتراب القمر من كوكب االرض في ظاهرة كونية 
تس����مى ب� »نقطة احلضيض«. واوض����ح ان القمر يدور حول 
االرض في فلك اهليلجي الشكل )بيضاوي( وهو يقترب منها 
كل نحو اسبوعني ويبتعد عنها ايضا كل نحو اسبوعني ويسمى 
اقتراب القمر من االرض بأنه في »نقطة احلضيض« بينما يسمى 
ابتعاده عنها ب� »األوج«. وذكر انه من املصادفة ان يكون القمر 
في ادنى اقتراب له خالل السنوات االخيرة حيث سيكون على 
بعد 356 الف و575 كيلومترا متام الساعة العاشرة من مساء 
يوم غد، ورمبا هو األمر الذي لعب مدعو التنبؤات على وتره 
ليقنعوا البسطاء بأن اقتراب القمر هذه املرة ستصحبه كوارث 

او مصائب ستحدث في عدد من الدول.
هاني الظفيري  ٭

اسطنبول � أ.ش.أ: ألقت قوات األمن التركية القبض على 
20 شخصا يشتبه فى ضلوعهم في محاولة اغتيال املطرب 
الشعبي األشهر في تركيا إبراهيم تاتلس،  التى وقعت بعد 

منتصف ليل يوم األحد املاضي.
وذكرت مصادر مديرية أمن اس���طنبول »أنه مت القبض 
على هؤالء املشتبهني في حملة 
مت خالله���ا اقتح���ام العديد من 
املن���ازل، كما مت ضبط س���يارة 
وبندقية كالشينكوف استخدمتا 
في الهج���وم على املطرب، الذي 
اليزال يرقد ف���ي حالة خطيرة 
بأحد مستش���فيات اسطنبول.
وكان شخص مجهول قد أطلق 
النار على املطرب إبراهيم تاتلس، 
أثناء خروجه من إحدى محطات 
التلفزيون في اسطنبول فأصابه 

إصابات بليغة في الرأس، 

د.صالح العجيري

إبراهيم تاتلس

13 من ربيع اآلخر 1432 املوافق 18 مارس 2011
اجلمعة


