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شّلت يد اإلرهاب 
واخلوارج..

ضربت يد االرهاب 
والتطرف اآلثمة بل يد 

اخلوارج اجلدد في وطني 
الكويت لغاية دنيئة وهي 

إطالق الفتنة وزعزعة 
األمن واالستقرار الذي 

متعنا العزيز القدير به.. 
فأزهقت 27 روحا طاهرة 
من اهل وطني وأصابت 

اكثر من مائتي جريح 
»والحول وال قوة إال 

باهلل« جميعهم صائمون 
ساجدون لربهم في يوم 
اجلمعة املباركة في بيت 

من بيوت اهلل رب العاملني 
وفي شهره الفضيل.. 
جاءهم املجرم الغادر 

ليفجر فيهم املتفجرات 
معتقدا أنه سيذهب للجنة 

وسيلتقي حور العني.. ولم 
يعلم املغفل النجس الذي 
باع نفسه للشيطان انه 
ظلم عباد اهلل الصائمني 

الساجدين للمولى العزيز 
طالبني عفوه ورضاه، 

عندما جاءهم غادرا ليفجر 
فيهم، انه ذاهب جلهنم 

وبئس املصير، وان شرابه 
سيكون فيها كاملهل 
يشوي الوجوه، ذلك 

ان رب العزة قد عصم 
صوامع الرهابنة فكيف 

هي عصمة بيوت اهلل التي 
يذكر فيها شهادتا ان ال إله 
إال اهلل وأن محمدا رسول 
اهلل ژ..؟ ولم يعلم اآلبق 

الضال انه ورب الكعبة 
ظلم اآلمنني الراكعني ظلما 

عظيما يورد في الدنيا 
اخلزي والعار وباآلخرة 

له عذاب أليم.. وشلت يد 
االرهاب واخلوارج اجلدد 

وكفى وطننا وأهله شرهم 
وكفى املسلمني في كل 
مكان.. وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
ورغم الفاجعة التي أملت 

بالكويت وطنا وأميرا 
وشعبا.. اال انها كشفت 

عن معدن الكويت وأهلها 
االصيل الذي تراّص على 

الفور، فوجدنا اميرنا 
وقائد مسيرتنا يتقدم 

رغم اخلطر نحو ابنائه 
في مسجد االمام جعفر 

الصادق گ ويشاركهم 
احلزن واأللم وأجهش 

باكيا حفظه اهلل ورعاه من 
هول اجلرمية.. ووجدنا 

شعبنا الكرمي يسطر ابهى 
صور الوحدة الوطنية 

في التواّد والتراحم وكان 
جتسيدها األوضح عند 
بنك الدم الذي توافدت 
اليه اجلموع، ومبا لم 

يستوعبهم البنك ففتحت 
اجلمعية الطبية ابوابها 

لتلقي تبرعات املواطنني 
ومن كل فئات املجتمع 

بدمائهم إلخوانهم 
اجلرحى شفاهم الشافي 

املعافي جل وعال.. فأثبتوا 
قوال وفعال أن الدين هلل 

والوطن للجميع.
وباخلتام ال منلك في 
هذا املقام احلزين اال 
القول بأن حسبنا اهلل 
ونعم الوكيل.. ونتقدم 
لذوي الشهداء بخالص 

العزاء والدعاء للبارئ عز 
وجل بأن يقبل شهداءنا 

وشهداء الوطن في جنات 
اخللد مع النبيني وأوليائه 

الصاحلني.. ونسأله 
سبحانه وتعالى الشفاء 

العاجل إلخواننا اجلرحى.. 
ونسأله جل وعال أن يكأل 

الكويت العزيزة وأهلها 
الكرام في حفظه وأمنه 

وسالمه، وان يدمي املودة 
واحملبة والرحمة بني 

اهلها.. اللهم آمني آمني..
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رؤى كويتية

سالم إبراهيم السبيعي

شيخة العصفور

إن كان هدفكم »الشيعة« فكلنا 
شيعة وصدورنا مفتوحة لتلقي 

غدركم وحماية بلدنا وأهلنا. 
وان كان هدفكم »السنة« فكلنا 

سنة وعقولنا واعية لغدركم لنفسد 
عليكم خططكم لنحمي الكويت 

وشعبها. 
وان كان هدفكم »بالدي«، فالكويت 

سيف مجرب قطع اعناق كل 
من جترأ على االقتراب منه، أو 

نوى عليه بسوء.. اقرأوا التاريخ 
وانظروا كيف كانت عاقبة من 
وقف ضد الكويت ولو بكلمة.
إنها الكويت بجناحيها السني 
والشيعي التي استعصت على 

الغزاة، وأبهرت العالم بقوة متاسك 
شعبها وبوالئهم وعشقهم لوطنهم 

وقائدهم، بلد لم تستطع أعتى 
اجليوش وفي أقصى الظروف أن 

تخون مواطنا واحدا ضد وطنه 

وقادته. 
انها الكويت بلدة طيبة ورب كرمي، 
نشعر نحن أهلها بأن اهلل حافظنا 
بها، وحافظها بنا، وإن أكبر نعمة 
حبانا اهلل بها هي نعمة »احملبة« 

فيما بيننا، وهي الرباط الذي 
يجمعنا وكأنه خيط العقد الذي 

يجمع فرائده.
كبيرنا يحتضن صغيرنا وصغيرنا 
يحترم كبيرنا، خاب ظن احلاسدين 

واحلاقدين فالكويت وشعبها كلما 
اصابتهم مصيبة زاد تالحمهم 

وتسابقوا حلماية بعضهم البعض، 
لن تستطيعوا اختراق اجلسد 

الكويتي مهما امتلكتم من أدوات 
املوت، فلدينا مناعة ضد خبثكم 

وغدركم اكتشفناها في أيام الغزو 
املشؤوم، جسدها بيت القرين 
الذي امتزجت فيه دماء السنة 

والشيعة التي زينت جدران حوائطه 

وأرضيته وكتبت مالحم الفداء 
للوطن. 

خسئتم أيها اجلبناء فلن تفلحوا 
في زعزعة أمن وطني، الن اهلل مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 
وأحتسبهم ان شاء اهلل هم أبناء 

وطني، أما أنتم يا أعداء اهلل وأعداء 
اإلسالم فمنهجكم وأسلوبكم 

مصدره إبليس واعوانه. 
اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، 

وعظم اهلل أجر شعب الكويت 
أجمعني وأحسن اهلل عزاءهم. 

اللهم انا نتضرع لك رافعني لك 
اكفنا بالدعاء بان حتفظ الكويت 

ارضها وسماءها وأميرها وشعبها 
من كل شر، اللهم من أراد بالدنا 
وبالد املسلمني بشر فاجعل كيده 

في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك 
يا قوي يا عزيز.

»يا رب احفظ الكويت«

ال شك في أن الكويت مرت بأزمة 
مروعة بسبب اإلرهاب، وهي ليست 

أزمة تخص طائفة معينة، وإمنا 
هي قضية تلحق بالشعب الكويتي 

أجمعه، ذلك املجتمع الصغير 
املتكاتف في السراء والضراء 

باختالف طوائفه ومذاهبه، وتستثار 
املشاعر اإلنسانية قهرا وحرقة 

عندما يكون ضحية احلدث ناس 
أبرياء وخاصة إذا كان بينهم أطفال، 

فأكثر ما يروع القلوب ويعصرها 
أملا، مشهد طفل بريء ضحية عقول 

معاقة وفكر ملتو، وتلك النفوس 
الصافية البريئة في جميع أقطار 
الوطن العربي التي ذهبت بسبب 
)من يفسد فيها ويسفك الدماء(، 
قضية إنسانية عصفت بنفوس 

وزعزعت مشاعر آباء وأمهات 
ومن هم ذوو صلة قرابة، وأصعب 
األقدار هو فقدان الطفل الذي ميأل 

املنزل مرحا وفرحا وبهجة وشقاوة 
وضحكا وبركة، ولكونه أصعب 

األقدار ابتالء، بشر اهلل املسلمني 
بأجر عظيم وكبير وكرامات ملن 

يفتقد فلذات أكبادهم.

يقول رسولنا الكرمي ژ: »إذا 
مات ولد العبد قال اهلل ملالئكته: 
قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 

نعم، فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟، فيقولون: نعم، فيقول: 

فماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع ـ أي قال: إنا 

هلل وإنا إليه راجعون، فيقول 
تعالى: »ابنوا لعبدي بيتا في اجلنة 

وسموه بيت احلمد«.
وقد دخل رسول اهلل ژ على ابنه 
إبراهيم ÿ وهو يجود بنفسه، 
فجعلت عينا النبي ژ تذرفان، 

فقال عبدالرحمن بن عوف: وأنت 
يا رسول اهلل؟ فقال: »يا ابن عوف: 
إنها رحمة«، ثم اتبعها أخرى فقال: 

»إن العني تدمع، والقلب يحزن، 
وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا 

بفراقك يا إبراهيم حملزونون«.
وقال النبي ژ: »وإن أطفال 

املسلمني يقال لهم يوم القيامة: 
ادخلوا اجلنة، فيتعلقون بأحقاء 

آبائهم وأمهاتهم فيقولون: ربنا آباءنا 
وأمهاتنا، فيقال لهم: ادخلوا اجلنة 

أنتم وآباؤكم وأمهاتكم..«.

وعن أم حارثة بن ربيع، رضي اهلل 
عنهما، يقول أنس ÿ إنها أتت 

النبي ژ، وكان احلارثة ابنها قتل 
في بدر، أصابه سهم خطأ، فقالت: 

يا رسول اهلل، أال حتدثني عن 
احلارثة؟ فإن كان في اجلنة صبرت، 
وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في 
البكاء، فقال عليه الصالة والسالم: 
»يا أم حارثة، إنها جنان في اجلنة، 
وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى«.

فكم من شرف عظيم من اهلل 
العزيز القدير يؤجر اإلنسان 

على فقد قطعة من قلبه، فاآلباء 
واألمهات الذين فقدوا أطفالهم اليوم 

يعتصرون أملا وغدا لفرج عظيم، 
اللهم ارحم موتانا وموتى املسلمني، 
وارحم شهداءنا وشهداء املسلمني، 

وارحم شهداءنا األطفال وأطفال 
املسلمني، وأجر أهلهم باألجر 

العظيم، وصبر قلوبهم، وبلغهم 
ما وعدتهم، واجعل هذا البلد آمنا 

مطمئنا وسائر بالد املسلمني، 
واحلمد هلل رب العاملني، وصّل اللهم 

على سيدنا محمد خامت األنبياء 
واملرسلني.

أنتم ال تعرفون 
الكويت يا جهالء

الطفل الشهيد

ملن يهمه األمر

علوم أسرة

يا أصحاب الفكر الضال لن أكذب عليكم وسأعترف لكم 
بأنكم أبكيتمونا بفعلكم اجلبان الذي ذهب ضحيته إخوان 

لنا نحسبهم عند اهلل شهداء، فمن مات منهم مات وهو 
ساجد لربه وهو صائم ويوم اجلمعة وهي الوفاة التي 

يتمناها كل مسلم باملوت ساجدا للواحد القهار، أما من قام 
بذلك العمل فهو منتحر وجميعنا يعرف حكم الشرع في 

املنتحر.
نعرف أنكم تريدون إشعال الفتنة بني أبناء الشعب 

الكويتي، لكن اهلل خيب رجاءكم فقد اخترمت املكان اخلطأ 
والشعب اخلطأ واحلاكم اخلطأ، فحضور والدنا حضرة 

صاحب السمو األمير إلى موقع احلدث وخالل فترة 
قصيرة هو رسالة يجب أن أوضحها لكم.

هذا الرجل حاكم أحب شعبه فأحبه الشعب، فحضر يتفقد 
أمرهم ولم يأبه خلطورة موقع احلدث، وقال كلمته التي لن 

ينساها شعبه »هذوال عيالي« نعم نحن أبناؤه ولن يخذله 
الشرفاء منهم، ومهما فعلتم وبإذن الواحد األحد الصمد لن 

تذهب دموعه سدى واأليام بيننا.
خنجرك يابو الغدر لو عمرك تسنه

ال ما انتفارق أبد شيعة مع سنة
عشنا بوفا لبعضنا وهذا الوفا سنة

متكاتفني بفخر مهما الزمان اندار
في ظل شيخ الوفا صباح ذخر الدار
بقلوبنا لبعضنا نخوة ووفا ومقدار

وهالهدار ما فرقت شيعة عن السنة 
أدام اهلل ترابط أهل الكويت، وال دام من يريد فرقتنا 

وتشتتنا بحجة خدمة الدين! 

تفجير مسجد الصادق هو عمل إرهابي خسيس يهدف من 
ورائه الى إثارة الفتنة الطائفية بني أفراد املجتمع، فهناك 

جهات خارجية تتربص ببالدنا الشر وتسعى جاهدة للنيل 
من أمنها واستقرارها من أجل حتقيق أهداف سياسية 
مغلفة بأفكار متطرفة توهم العامة بأنها تخدم الشريعة 

اإلسالمية، والشريعة اإلسالمية براء منها.
فهذا التفجير اآلثم ذكرنا بتفجيرات املقاهي ومصافي 

البترول في منتصف الثمانينيات من القرن املاضي عندما 
حاولت جماعات إرهابية مدعومة من دولة جارة تسعى 
لنشر ثورتها إثارة القالقل إلجبار الكويت على تغيير 
سياستها إبان احلرب العراقية اإليرانية فحاولت هذه 

اجلماعات إثارة الفتنة الطائفية في صفوف الشعب الكويتي 
من خالل تنفيذها ألعمال إرهابية كان من ضمنها تفجير 

موكب أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد، إال أن 
الشعب الكويتي وحكومته والقيادة احلكيمة فوتوا الفرصة 

على هذه اجلماعة اإلرهابية ومن يقف وراءها، فتالحم 
الشعب ووقف صفا واحدا في وجه اإلرهاب دون تفريق 

بني طوائفه. 
وهذا العمل اإلرهابي الذي شهدته البالد في مسجد 

الصادق حتما سيزيد من حلمة وتكاتف الشعب الكويتي 
مبجمله، فهو ليس اعتداء موجها إلى طائفة معينة من 

الشعب بل هو اعتداء على الدولة بكامل مختلف طوائفها. 
فاجلماعات اإلرهابية حاولت وال تزال حتاول إثارة الفنت في 

دول مجلس التعاون العربية من خالل تنفيذها للعمليات 
اإلرهابية من تفجير وقتل بزعم الدفاع عن الدين اإلسالمي 

وطرد الكفار من جزيرة العرب، ولكننا ال نرى لها أي 
نشاط في دول أخرى هي في نظر اجلماعات اإلرهابية 

كافرة، واجلماعات اإلرهابية تقتل كل شخص يتبع مذهب 
هذه الدولة في البالد العربية كما ال نرى لها نشاطا في 

إسرائيل اليهودية املغتصبة لألرض املسلمة، فلماذا تركز 
هذه اجلماعات اإلرهابية نشاطها فقط في دول اخلليج 

العربية عندما حتاول إثارة الفنت الطائفية؟ أليس يعني ذلك 
أن هناك دوال وجهات خارجية تدعمها من أجل حتقيق 

مكاسب سياسية في املنطقة؟ 
تفجير مسجد الصادق هو من اإلفساد في األرض، 

وينطبق على فاعله قول اهلل تعالى في سورة البقرة اآلية 
)11-12( )وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إمنا نحن 
مصلحون أال إنهم هم املفسدون ولكن ال يشعرون(، ولهذا 

ينطبق عليه قول اهلل تعالى في سورة املائدة اآلية )33( )إمنا 
جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض 

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا 

ولهم في اآلخرة عذاب عظيم(. وقد أصدر املجلس األعلى 
لهيئة كبار العلماء ببالد احلرمني الشريفني برئاسة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل فتوى في شأن هذه اجلرائم، 

نصت على: » لقد اطلع املجلس على ما ذكره أهل العلم من 
األحكام الشرعية تدور من حيث اجلملة على وجوب حماية 
الضروريات اخلمس والعناية بأسباب بقائها مصونة ساملة، 

وهي: الدين والنفس والعرض والعقل واملال، وقدر تلك 
األخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم االعتداء على حرمات 

املسلمني في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم وما تسببه 
من التهديد لألمن العام في البالد. واهلل سبحانه وتعالى 
قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم 
وعقولهم مبا شرعه من احلدود والعقوبات التي حتقق 

األمن العام واخلاص، إن جرائم اخلطف والسطو النتهاك 
حرمات املسلمني على سبيل املكابرة واملجاهرة من ضروب 
احملاربة والسعي في األرض فسادا املستحقة للعقاب الذي 

ذكره اهلل سبحانه في آية املائدة، سواء وقع ذلك على 
النفس أو املال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع 

الطريق، وال فرق في ذلك بني وقوعه في املدن والقرى 
أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء 

رحمهم اهلل تعالى«.. اللهم احفظ الكويت وشعبها وقيادتها 
وجميع بالد املسلمني من كل شر وحفظ لها أمنها إنك 

سميع مجيب.

saad.almotish@hotmail.com

@AL_sahafi1

سعد المعطش

حمد سالم المري

شهداء الكويت 
الساجدون

تفجير مسجد الصادق 
إرهاب  وإفساد في األرض

رماح

 صراحة قلم

samialnesf1@hotmail.com - @salnesf
سامي عبداللطيف النصف

العزاء احلار لذوي شهداء مسجد 
اإلمام الصادق بالكويت ممن ذهبوا 

ضحية العمل اإلجرامي الغادر 
وهم صائمون راكعون في يوم 

اجلمعة، فللشهداء الرحمة واملغفرة 
وللجرحى الشفاء العاجل إن شاء 

اهلل و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.
> > >

بعد التفجيرات اإلجرامية األخيرة 
في املنطقة الشرقية بالسعودية 

التي ارتكبها تنظيم داعش املشبوه، 
كتبت على موقعي في التويتر 
بتاريخ 2015/6/1 ما نصه »أن 

حتتاط وال يحدث شيء خير من 
العكس، لذا نرجو البدء من اجلمعة 
القادمة بتشديد األمن على املساجد 

واحلسينيات، فالقطيف والدمام 
قريبتان منا وداعش موجود«، كما 

أرسلت أمس وبعد تفجيرات مسجد 
اإلمام الصادق اإلجرامية محذرا 

من أن تاريخ املنظمات اإلرهابية كـ 
»داعش« و»القاعدة« قبله يظهر أنها 
ال تكتفي في العادة بعملية إجرامية 

واحدة، لذا علينا احلذر كويتيا 

وخليجيا من احتمال وقوع عمليات 
إرهابية أخرى قريبا.

> > >
وكي نضع األمور في نصابها 

الصحيح نقول: إن الفكر اإلرهابي 
للمتطرفني يختلف متاما عن الفكر 

السوي للمواطنني ورجال األمن، 
لذا ينجحون في العادة ولألسف 
الشديد في الوصول ألهدافهم ثم 
تسد الثغرات بعد احلدث ال قبله، 

لذا فمن أجنح وأجنع وسائل الوقاية 
من اإلرهابيني هي عبر عمليات 

االختراق، حيث ال ميكن للقائمني 
على التنظيمات اإلجرامية معرفة 
املتطرف احلقيقي من املتطرف 

املدسوس عليهم، ويكفي عمليات 
االختراق في حدها األدنى إثارتها 
البلبلة بني صفوفهم مما يجعلهم 

يفكرون مائة مرة قبل اإلقدام على 
أي عمل إرهابي.

> > >
إن العمل اإلرهابي في النهاية أقرب 
لعود الثقاب املشتعل الذي إن رمي 

على مجتمع متأزم تسوده البغضاء 

والتخندقات لفجر كما يتفجر مزيج 
البارود والوقود، أما املجتمعات التي 
تسودها الوحدة الوطنية فهي أقرب 
للمياه املثلجة الباردة التي ال يهم كم 
عود كبريت )عمليات إرهابية( يلقى 
بها، فمصير الكبريت االنطفاء بأقل 

ضرر، ومن ثم إفشال مخططات 
املخططني من شياطني اإلنس كحال 

تنظيم داعش اإلجرامي املشبوه!
> > >

آخر محطة:
)1( لم يعد هناك مجال للمجاملة 

في محاربة التطرف والتفكير 
واإلرهاب، والواجب النظر في خلق 

مناهج اعتدال دينية موحدة لدول 
مجلس التعاون.

)2( لسلطنة عمان جتربة تستحق 
النظر فيها في القضاء على التطرف 

في املساجد واملدارس، فهناك 
عقوبات مغلظة تصل للسجن 10 
سنوات لكل من يروج للتطرف 

والتكفير والطائفية.
الرحمة للشهداء وال عزاء 

للمجرمني!

الوحدة الوطنية 
تفشل مخططات 
»داعش«!

محطات


