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مؤامرة على الصيام
وكأن العام كامال يضيق 

باملنتجني حتى تتراكم 
األعمال الدرامية وتتسابق 
للعرض في شهر رمضان 

املبارك، بل وتتنافس 
على حجز ساعات بث في 
القنوات الفضائية، وتعتبر 
اختيارها في وقت الذروة 

فوزا عظيما وهو غالبا قبل 
اإلفطار، حيث »قتل الوقت 
وتسلية الصيام« شعار ال 
يسقط بالتقادم وغير قابل 

للنقض!
فما هو السر وراء حصر 

املسلسالت والبرامج 
الترفيهية بالذات في 

رمضان؟ إن قلنا تعمدا 
كثر سيقولون إنني مؤمنة 

بنظرية املؤامرة، وأسهل 
األمر عليكم، نعم مؤمنة بأن 

هناك مؤامرة كبرى على 
األمة وأبنائها، على أوقاتهم، 

على هواياتهم، على 
اهتماماتهم، على عقولهم، 

على عباداتهم ومعامالتهم، 
وأخالقهم وقيمهم 

ومبادئهم، واألهم هناك 
مؤامرة على أولوياتهم.
ألن في اليوم الطبيعي 

في رمضان تكون تالوة 
القرآن أولوية، ولكن جتد 

أن املوظف بعد أن يعود من 
عمله وقد مارس العبادة 

في املعامالت واإلجناز 
واإلخالص ليبدأ يومه 
العبادي اخلاص، يقوم 

التلفاز، املؤامرة العظيمة في 
كل بيت، بجره للمسلسل 

الفالني الذي أعلنوا عنه في 
كل وسيلة ووقت ليترك 

هذا املسلم الذي لديه نيات 
وأمنيات تركها ليتكاسل 

و»يتبطح« بفراشه أو 
صالة اجللوس، والفتنة 

تبدأ من التقاطه للرميوت 
كونترول، يسقط في بئر 

ضياع الوقت وإحباط العمل 
ويجرح صيامه مبا ال 

يضيف وينقص.
البعض اآلخر يفضل النوم 

على كل شيء، وهذا جنا 
من تفاهة املعروضات 

التلفزيونية في رمضان 
ولعله نوى النوم للعون 
على الطاعة، أمتنى ذلك.
ويبقى سؤال ال أجد له 
إجابة: ملاذا في رمضان 

يجن جنونهم لنشر 
مسلسالت متتالية وشغل 

وقت الصائم، نهارا بالذات، 
فيما يعرضه ألن يكون 

من فريق الذين ال ينالون 
من صيامهم إال اجلوع 

والعطش؟
حتى نعرف اجلواب 

سنقوم ببحث صغير 
عن: مالك القنوات، 

مالك شركات اإلنتاج، 
املمولني للبرامج الترفيهية 

)املعلنون(، الكتاب 
لألعمال الدرامية بني 

توجهاتهم الفكرية وتوجيه 
أنظمتهم السياسية، إن 
عرفت ما سبق ستكون 
األمور واضحة بالنسبة 
إليك فتعلم من أين أتت 

املؤامرة.
نعم، هي مؤامرة بدليل 

االقتتال لتخديرنا بها في 
أهم شهر في عامنا. 

أيام معدودات

s.sbe@hotmail.com

katebkom@gmail.com

د.سالم إبراهيم السبيعي

صالح الشايجي

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل« 
هذا منهج وشريعة املسلم، من هذا الباب نرفع ايدينا 

بالشكر والثناء هلل سبحانه ثم للمرحوم، بإذن اهلل، 
ناصر عبداحملسن السعيد )الدوسري( ونسأل اهلل 

أن يجعل جميع أعماله في ميزان حسناته وأن يرزقه 
الفردوس األعلى من اجلنان، والشكر موصول ألبنائه 

وذريته أجمعني. 
في أول يوم من رمضان هذا العام أقيمت الصلوات 
في اجلامع الذي بني من ثلث املرحوم ناصر السعيد 

الدوسري جزاه اهلل خيرا، وبارك اهلل في ذريته. 
لست كفؤا بأن أتكلم عن قامة كرمي جزل العطاء حيا 

وميتا، حتى أن د.عبداحملسن اخلرافي أطلق عليه 
لقب »الباذل الصامت« كتب عنه الكثير ولم يتمكن 

من حصر أعمال اخلير التي جاد بها لوجه اهلل وخدمة 
خلق اهلل من مساجد ومدارس وتبرعات ومعونات 

مجزية جزاه اهلل خيرا منها في جنات النعيم.
بناء املساجد أمنية كل كويتي، ولو قامت احلكومة 
وجميع اللجان اخليرية بإحصاء ما بناه الكويتيون 

من مساجد مختلفة التكاليف في أرجاء الدنيا لوجدنا 
النسبة عالية، وكل له أجره بقدر عطائه ومنفعته. 

لكني في هذا املقال أرفع العقال وأشكر ورثة املرحوم 
ناصر السعيد الدوسري، وأخص بالذكر املسؤول 

في إدارة وتوجيه ثلث املرحوم والشكر موصول ملن 
شارك في اختيار املوقع ومهندس التصميم واملقاول 
ومن اختار املواد وأنواعها وألوانها ومهندس اإلضاءة 
الداخلية واخلارجية ومهندس الصوت، والزراعة.. انه 
عمل متكامل وجميل يستحقه بيت اهلل »فاهلل جميل 

يحب اجلمال« فباسم الكويتيني عامة وأهل كيفان 
خاصة نشكركم وندعو ملن خصص ثلث أمواله لعمل 

اخلير بأن يجزيه اهلل خير اجلزاء وان يضاعف له 
األجر واملثوبة. 

1- ملن يهمه األمر: 
كلمة ألخي وزير األوقاف أرجوك ثم أرجوك أن تنشئ 

قسما بالوزارة يسمى »جمال املساجد« يتبع إلدارة 
»بناء املساجد« ويختار العاملني فيه من املوهوبني 
من مهندسي الديكور واجلمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية واملرسم احلر الن لهم إحساسا فنيا وذوقا 
»هبة من اهلل« وأجزم أنهم سيرحبون بالعمل التطوعي 

في عمل اخلير خصوصا لتجميل بيوت اهلل احلالية 
واملستقبلية، انهم لن يبخلوا مادام املشروع كله تبرعا، 

وعمال هلل ثم للوطن واملواطنني، هذا القسم ال يحتاج 
ميزانية وال مكاتب، فقط ترسل املخططات الورقية 

لهم إلبداء الرأي وإضافة ملسات جمالية لكل مشروع. 
الكويت جميلة بذوق أبنائها.

اقول ذلك ألن ما شاهدته من أخطاء »انا اعتبرها 
جسيمة« في بناء املساجد على سبيل املثال نصف 

مساجد منطقة واحدة »كيفان« مواقعها وطريقة 
تصميمها غير مناسب وغير مستساغ ال هندسيا وال 

ذوقيا واألسباب عندي كثيرة اذا اردمت النقاش بها. 
2- كلمة جلمعية كيفان التعاونية: لكل منطقة معلم 
تعتز به ففي اجلهراء القصر األحمر، والقرين بيت 
شهداء القرين.. الخ، فأرجو من جمعيتنا أن تضع 

صورة هذا املسجد اجلميل على منتجاتها مثل علب 
»الكلنكس« وغيرها. 

وأخيرا اذكركم بأن اهلل سبحانه ال يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس 

ويكفر معروفهم.
فقد قال ژ: »من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن 
لم جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 

كافأمتوه«.

يلجأ بعض اآلباء إلى أساليب خاطئة في توجيه أبنائهم 
نحو الدين وتأدية العبادات بالذات.

تتصف بعض حاالت التوجيه تلك بالعنف والزجر 
والقسوة في كثير من األحيان، وما هكذا تكون األمور 
وما هكذا يكون التوجيه، بل إن اللني هو املطلوب حتى 
ال تتولد لدى الطفل ردة فعل عكسية وتنشأ في نفسه 

عقدة تربو مع األيام وتكبر ويصير لديه نفور من 
الدين بسبب سوء التوجيه والقسوة واإلجبار على أداء 

العبادات وبالذات الصوم والصالة.
أيها األب تعامل مع أبنائك على انهم »أوالدك ال 

عبادك«، وأنك مجرد ناصح ال ربٌّ تأمرهم بطاعتك 
وعبادتك، وتذكر أنك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل 

يهدي من يشاء.
إذا لم تكن العبادات تؤدى بإميان وعلى أنها عقيدة، 
فلن تؤدي الغرض منها في نفس الطفل وسوف لن 

تترسخ في نفسه معانيها السامية ومردودها الروحي 
واإلمياني، فإذا كانت عن طريق اجلبر والزجر 

واألمر فستكون وباال على الطفل وستشوه عالقته 
املستقبلية بالدين وستزعزع إميانه وستزرع فيه 

الشك في كل ما حوله.
واجب األب أن يكون مجرد موجه ألبنائه في أمور 
احلياة كافة ومنها العبادات وبقية أمور الدين وأال 

يتصرف معهم على أن رأيه هو احلقيقة املطلقة التي 
ال عوار فيها وال مثلمة وال نقص، ألنه ال كمال ألحد 
من البشر وكونك أبا هذا ال يعني أنك أكمل من ابنك 
حتى ولو صغرت سنه، فقد يحرج االبن أباه بتفوقه 

عليه في أمر يرى األب فيه نفسه على صواب.
إن محاولتك جعل ابنك نسخة منك هي مسخ 

لشخصية ابنك وحكم مبكر بإعدام شخصيته وتدمير 
مستقبله وتشويه نفسيته وجعله مهزوزا فاقدا الثقة 

في نفسه. فإن كنت متدينا أو شديد التدين مثال فثمة 
مكونات في داخلك جعلتك على هذا النحو وقد ال 

تكون لدى ابنك تلك املكونات، إذن فمن اخلطأ إجباره 
على السير في طريق هو ال ميلك عدته. 

أمتنى على اآلباء ونحن في شهر رمضان أن يراعوا 
الظروف النفسية ألبنائهم وبناتهم وأال يجبروهم على 

تأدية العبادات بالصورة التي يؤدي بها اآلباء، فلكل 
طاقته ورأيه وطريقته.

وتذكروا دائما أنهم »أوالدكم ال عبادكم«.

شكر اهلل لك 
يا ناصر السعيد 

الدوسري

أوالدكم 
ال عبادكم

ملن يهمه األمر

بال قناع

»نحن صباح األحمد« هكذا يجب أن نقول 
ونفخر ونفاخر ونرفع رؤوسنا بعد الكلمة 

الفصل التي ألقاها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في قمة اسطنبول.
لنا الفخر كل الفخر بأن نقول ككويتيني 

إن صباح األحمد منا ونحن منه، وما 
قاله وأعلنه في كلمته السامية في القمة 

اإلسالمية الطارئة ميثلنا حرفيا قوال وفعال 
ورؤية، بل ميثل كل إنسان يعرف ويعي 

بحقيقة الوضع في األراضي احملتلة، 
فكلمة سموه هي خارطة طريقنا ككويتيني 

للتعامل مع الكيان املغتصب، فكلمته هي 
رمانة ميزان املبدأ في القضية العربية 

األهم، املبدأ والثبات على املبدأ كان يجب ان 
يكون موقف جميع العرب، فاملبدأ الكويتي 
ومنذ البداية لم يتغير وظل كما هو رافضا 
للتطبيع، مطالبا باحلق الفلسطيني الكامل 
ورفض املساس باملقدسات بأي شكل من 

األشكال، وظلت الكويت على مبدئها طوال 
سبعة عقود.

> > >
في كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد كانت كلمتنا ككويتيني إلخوتنا 
الفلسطينيني وللعالم، في زمن بدأت املواقف 

تتبدل والبوصالت، نحن الكويتيني نثبت 
على مبدأ الدفاع عن القضية األولى واالهم 

وال نتغير ولن نتغير وسنبقى بل وسنكون 
آخر من يطبع.

> > >
صاحب السمو وفي قمة إسطنبول وبكلمته 
التاريخية سجل حضورا للعرب وللمسلمني 

جميعا وليس ألبناء شعبه فقط، سجل 
حضورا سياسيا ملاليني من األغلبية الصامتة 

في كل أصقاع العالم اإلسالمي، بل حتدث 
وبشكل واضح نيابة عن األمتني العربية 

واإلسالمية بشعوبهما كافة.

> > >
خطاب سموه موقف سياسي عالي النبرة 

يتجاوز كل مواقف االستنكار والشجب 
واإلدانة بدرجات ومبراحل ويصل إلى حد 

الرسالة السياسية املدوية لكل األطراف، 
فخطابه ليس بيانا توقعه أطراف اجتمعت 

لتبحث عن حل وسط، بل كان خطابه رسالة 
سياسية حادة اللهجة لكل األطراف ولم يكن 

فيه أبدا مهادنة أو طلب رضا أحد ما، قال 
سموه ما يجب ان يقال وحدد ما يجب ان 

يفعل.
> > >

فلسطني ليست قضيتنا ككويتيني فقط 
بل قضيتنا هي املبدأ وثباتنا على مبدأها 

لم نتغير ولن نتغير ولن نحيد عن طريق 
دفاعنا عن األقصى الشريف وال عن اخوتنا 

في فلسطني احملتلة ولن جنامل أو نهادن 
على دمائهم ملصاحلنا السياسية.

روى الصدوق بسند معتبر عن اإلمام الرضا 
گ، عن آبائه، عن أمير املؤمنني اإلمام علي، 
عليهم السالم، ان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله خطبنا ذات يوم فقال:
»أيها الناس! إنه قد أقبل إليكم شهر اهلل 

بالبركة والرحمة واملغفرة. شهر هو عند اهلل 
أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام، ولياليه 
أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو 

شهر دعيتم فيه إلى ضيافة اهلل، وجعلتم 
فيه من أهل كرامة اهلل. أنفاسكم فيه تسبيح، 

ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، 
ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا اهلل ربكم 
بنيات صادقة، وقلوب طاهرة، أن يوفقكم 

لصيامه، وتالوة كتابه، فإن الشقي من حرم 
غفران اهلل في هذا الشهر العظيم. واذكروا 
بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة 

وعطشه. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، 
ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا 
أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما 
ال يحل النظر إليه أبصاركم، وعما ال يحل 

االستماع إليه أسماعكم. وحتننوا على أيتام 
الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى اهلل 

من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في 
أوقات صالتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر 

اهلل عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم 
إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا 

سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.
أيها الناس! إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، 
ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من 
أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. 
واعلموا أن اهلل أقسم بعزته أن ال يعذب 

املصلني والساجدين، وأن ال يروعهم بالنار 
يوم يقوم الناس لرب العاملني.

أيها الناس! من فطر منكم صائما مؤمنا في 
هذا الشهر، كان له بذلك عند اهلل عتق نسمة 

)رقبة(، ومغفرة ملا مضى من ذنوبه.
قيل: يا رسول اهلل! فليس كلنا يقدر على 

ذلك، فقال ـ صلى اهلل عليه وآله ـ: اتقوا النار 
ولو بشق مترة، اتقوا النار ولو بشربة من 

ماء.
أيها الناس! من حسن منكم في هذا الشهر 
خلقه، كان له جوازا على الصراط يوم تزل 
فيه األقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما 
ملكت ميينه، خفف اهلل عليه حسابه، ومن 

كف فيه شره، كف اهلل عنه غضبه يوم يلقاه، 
ومن أكرم فيه يتيما، أكرمه اهلل يوم يلقاه، 
ومن وصل فيه رحمه وصله اهلل برحمته 

يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه 
رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصالة 
كتب اهلل له براءة من النار، ومن أدى فيه 

فرضا كان له ثواب من أدى سبعني فريضة 
فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من 

الصالة علي، ثّقل اهلل ميزانه يوم تخف 
املوازين، ومن تال فيه آية من القرآن، كان 
له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من 

الشهور.
أيها الناس! إن أبواب اجلنان في هذا الشهر 

مفتحة، فاسألوا ربكم أن ال يغلقها عنكم، 
وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن ال 

يفتحها عليكم، والشياطني مغلولة، فاسألوا 
ربكم أن ال يسلطها عليكم.

قال أمير املؤمنني )علي بن أبي طالب( گ: 
فقمت فقلت: يا رسول اهلل! ما أفضل األعمال 

في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا احلسن! أفضل 
األعمال في هذا الشهر: الورع عن محارم 

اهلل«.

جناح قناتينا الرزينتني )العربي( - 
)القرين( داخل ديرتنا وخارجها له كل 

مؤشراته لتكونا سفيرتي اعالمنا املرئي 
بشهادة كل متابعيهما مبا فيهما من 

تنوع وجتديد قدميها واحلديث شبههما 
البعض بـ )قرقيعان اعالمي راٍق( بال 
صخب وال تهريج وال مزايدات تكثر 

فيها الهفوات واألخطاء واملزايدات 
بفكاهة ممجوجة وتفاهة غير محمودة 

بقصد اضحاك اليهال كبارهم واألطفال 
مختومة بأرقى مسمى، وأغلى وسام 

ديني وفريضة ربانية تؤكد احد اركان 
االسالم ما بني الديانات الكتابية املماثلة 

لو قارناها مبا ينسب لفريضة ربانية 

خصص لها وفيها الصيام كواجب رباني 
خالل رمضان الكرمي. 

وتداول اجدادنا واآلباء )القرقيعان 
االصلي( كترحيب محبب لقدوم وتوديع 

شهرنا العظيم باحتفالية مبسطة يردد 
كلماتها االطفال والشباب امام املنازل 

واألبواب بعفوية وبساطة محببة 
ال يدخلها لغلط، وغلط هذه االيام 

بتشكيالت مسرحيات هزلية ومستويات 
غنائية هزلها ونشازها يلطم ويصم 

االذان حلنا وأداء تفرضها وسائل 
اعالم شعبية ورسمية لألسف معنونة 
مبسمى شهرنا الكرمي، ويتم جتهيزها 

خالل العام لتعرض خالل اياما معدودات 

خصها اخلالق سبحانه لراحة املخلوق 
بعدد ايام العام مأكل ومشارب وراحة 
لالبدان خالل شهره العظيم بالصيام 

والقيام راحة لكل جوارح االنسان خالل 
العام!

لكن العكس متاما يحصل عندنا كعالم 
اسالمي كبير تختلف فيه تلك االنغام 

وااللتزام الديني الدنيوي اشدها ما 
يتداوله البعض من سخريات مكتوبة 

او مرسومة او مسموعة للتهريج 
واالضحاك مبسمى الشهر العظيم! 

ال جتد من يتصدى لها ويوقفها عند 
حدها املسموح ويعاقب عليها كما تقوم 
اجلهات املعنية الرسمية بعقاب املخالفني 

نهارا جهارا للتعدي على خصوصيات 
شهر الصيام الرباني وردع كل مساس 
يصدره اجلهال. وهمسة تضاف لتلك 
السلبيات الرمضانية الصيفية، خالل 

توديع وتشييع عزيز على اجلميع نرجو 
أن تقتصر تلك املراسم ليال بدل النهار 
صباحه وعصره الساخن، لتكون مساء 

بعد تراويح اجلماعة بكل محافظاتنا، 
رفقا باملرضى وكبار السن املشاركني في 

ذلك التشييع، وليصدر بذلك قرار من 
جهة رسمية معنية لقناعة انسانية ألهل 

الديرة ووافديها الكرام لاللتزام خالل 
رمضان الكرمي وشهور العام الصيفية. 
تقبل اهلل دعواتكم عساكم عواده.. آمني.

أول خطوة تتبرع إحدى الشركات الكبيرة 
املعنية بصناعة وتوريد حافظات الطعام 

املصنوعة من القصدير أو البالستيك بكميات 
كبيرة منها ليتم وضعها في املساجد لكي 

يأخذها املصلون معهم إلى بيوتهم.
كذلك بإمكان اجلمعيات التعاونية أو فاعلي 

اخلير املشاركة بالتبرع بها.
وأيضا بإمكان املتبرع بالطعام أن يشتري 

عدد ثالثني أو أربعني من تلك احلافظات 

ويحتفظ بها في بيته.
بعد أن يأخذ املصلي علبة أو علبتني إلى 

بيته يضعها في املطبخ لكي يتم وضع 
الطعام الفائض عن احلاجة من الفطور )وما 

أكثره( بدال من رميه بالزبالة ثم يتم أخذه 
إلى املسجد ليتم وضعه على طاوالت مرتفعة 
عن األرض في نفس املكان الذي يجري فيه 

إفطار الصائم.
يأتي احملتاجون أو حتى األسر احملتاجة 

ليأخذوا من تلك العلب إلى مساكنهم أو إذا 
اختاروا يأكلونها في نفس املكان.

بهذه الطريقة حولنا مشكلة تعاني منها األسر 
الكويتية كل سنة وهي كيفية التصرف 

بفوائض الطعام الهائلة التي تنتج من وجبات 
اإلفطار التي تبالغ بكمية وتنوع الطعام فيها.

وغالبا تكون تلك الفوائض غير ملموسة 
يعني لم ميسها أحد بل هي صاحلة لألكل 
شكال وطعما ويحسون بالكثير من الذنب 

عند رميها.
ثم ليس بالضرورة أن تكون تلك األطعمة 

فائض الفطور بل ممكن أن تكون معدة في 
البيت خصوصا للتبرع بها لتكون وجبة 

إمساك للفقراء واحملتاجني.
نقطة أخيرة: الفكرة مأخوذة من مشروع 
إماراتي مماثل وهو حتت إشراف جمعيات 
خيرية، ويتم بطريقة راقية وجميلة، أمتنى 

االقتداء بها في الكويت.

waha2waha2waha@hotmail.com

a.alsalleh@yahoo.com

@ghunaimalzu3by 

ذعار الرشيدي

د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

م.غنيم الزعبي 

نحن 
صباح األحمد

الشقي من ُحرم 
الغفران

سماحة رمضان 
وإعالم االمتهان!

فطورنا سحورهم
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