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يجب أن متوت

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

خالل أزمة «كورونا» قال وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح: لقد بكيت حينما اتخذت قرارا 
بإيقاف الصلوات في املســاجد وإغالقها ملواجهة 
انتشار الڤيروس.. حيث استمر هذا اإلغالق ثالثة 

أشهر للصلوات وأربعة لصالة اجلمعة.
هذا االنقطاع كان له أثر على نفوس املســلمني 
ألهمية الصالة فقد قال تعالى (إن الصالة كانت على 
املؤمنني كتابا موقوتا)، وقال في سورة اجلمعة (يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة 
فاسعوا إلى� ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خير لكم 

إن كنتم تعلمون).
وهذا األثر يظهر على عبادتهم وشعورهم بأهمية 
الصالة في املســاجد ودور املسجد في اخلشوع 
والقرب من اهللا، كما يفقد املســلم احلريص على 
ارتياد املساجد التواصل مع املسلمني في ظل األمة 

الواحدة واحلب في اهللا.
لقد عاش املسلمون هذه الشهور بعيدا عن أجواء 
املساجد اإلميانية، بل أنكرت نفوسهم صورة املساجد 
املغلقة.. ميرون عليها وينتابهم نوع من األســى 
واحلسرة كمن تخلف عن غزوة األحزاب من الفقراء 
الذين ال يجدون ما يحملهم للمشاركة في اجلهاد.
إن من رحمة اهللا بعبادة اإليفاء باألجر سواء مت 
العمــل أو لم يتم إذا كانت النية قائمة، لذا فكل من 
حيل بينه وبني الصالة في املسجد لظرف صعيب 
مثل جائحة كورونا واحتســب ذلك هللا وصلى في 
بيته فله أجر الصالة في املسجد كامال دون نقصان 
وهذا من فضــل اهللا ومنته، فقد قال نبينا الكرمي 
ژ: «إن باملدينة لرجاال ما سرمت مسيرا، وال قطعتم 
واديا إال كانوا معكم حبسهم املرض» وفي رواية: 

«إال شركوكم في األجر» (رواه مسلم).
هذا فضل يؤتيه من يشاء.. كانت أزمة فانقلبت 
بفضل اهللا إلى ســعة وخير وعادت الصلوات إلى 

املساجد، فاحلمد على فضله ومنته.

كشفت أزمة كورونا عن مشاكل كبيرة واجهتها 
جميع دول العالم وعلى رأسها الدول العظمى والدول 
الصناعية الكبرى، وظهر واضحا للعيان عدم جاهزيتها 
وعجزها عن إدارة األزمات ومواجهة املخاطر، وعانت 
شــعوب هذه الدول من الكثير بسبب عدم مقدرة 
حكوماتهم على التحكم بالوباء، وخســروا املاليني 
من األرواح نتيجة لذلك، ونحن في الكويت لســنا 
مبنأى عن العالم، فقد أماطــت أزمة كورونا اللثام 
عن العديد من املشــاكل الكامنة والتي كانت تتغلغل 
وتنخر في املجتمع الكويتي منذ زمن طويل، ولكن 
احلكومة لم تعطها القدر الكافي من األهمية لكنها طفت 
على السطح مع حلول أزمة كورونا، ومن أبرز هذه 
املشاكل هي مشكلة التركيبة السكانية، وأصبحت هذه 
املشكلة هي حديث الساعة، وحتت الضغط الشعبي 
أبدت احلكومة رغبتها في حل هذه املشكلة، ومتثل 
ذلك في تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، عن أن التحدي القادم للكويت يتمثل 
في عكس التركيبة السكانية، لتكون ٧٠٪ للكويتيني 

و٣٠٪ للوافدين.
واستوقفني هذا التصريح وما صاحبه من موجة 
كبيرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، تنادي بترحيل 
الوافدين وتعديل التركيبة السكانية، والسؤال الذي 
يطرح نفســه، هل فعال نستطيع أن نعدل التركيبة 
السكانية ونحقق هذه النسبة؟ مع العلم بأننا نعيش 
فــي دول نامية حديثة العهد حتت مظلة دول العالم 
الثالث، طموحاتنا كبيرة ومشــاريع التنمية والبنية 
التحتية تزدهر وتنمو، مما يشــير إلى أننا بحاجة 
ماسة لأليدي العاملة األجنبية، واملعضلة الكبرى التي 
نواجهها هي قلة عدد املواطنني واأليدي العاملة الالزمة 
لتحقيق هذه الطموحات، إن نســبة ٣٠٪ من العمالة 
الوافدة لن تكون كافية لسد حاجة السوق الكويتي، 
فإذا كان عدد الكويتيني مليونا ونصف املليون تقريبا 
ونسبة ٣٠٪ من العمالة الوافدة ستشكل(٦٠٠ ألف وافد 
تقريبا) سيصبح إجمالي مجموع عدد سكان الكويت 
في حينها مليونني ومائة ألف تقريبا، وهذا يعني أن 
أكثر من نصف عدد سكان الكويت احلالي يجب أن 
يغادروا الكويت، وهذا شبه مستحيل ألن عدد العمالة 
املنزلية فقط يبلغ ٨٠٠ ألف عامل، من سيحل مكان 
عمال النظافة واملناولة؟ من سيسد النقص العمالي 
في املشــاريع اإلنشــائية احلكومية واخلاصة؟ من 
سيعوض النقص الكبير في العمالة املتدنية والكادر 
الطبي والتمريضي؟ من سيعوض النقص في النظام 
التعليمي والكوادر التابعة له؟ ومن سيسكن العمارات 
في حولي والنقرة وخيطان والفروانية والســاملية 

واملهبولة واجلليب وغيرها الكثير؟
في اعتقادي الشخصي أن مشكلة الكويت ال تكمن 
في زيادة عدد العمالة الوافدة على عدد املواطنني بقدر 
ما تشكله كثرة العمالة السائبة من حمل فائض عن 
احلاجة وخطير على املجتمع الكويتي، ويجب تشديد 
العقوبة على من يقف وراءهم من شلة فاسقة منعدمة 
الضمير سلبوا مقدراتهم وجلبوهم لنا، ورموهم في 
الشــوارع لتهديد أمن واستقرار مجتمعنا املسالم، 
وعملية إعادة التركيبة السكانية ستأخذ وقتا طويال 
جدا وعلى مراحل، وستكون نتائجها بطيئة جدا وأكثر 
مما تصورته احلكومة، ويجب عليها البدء باجلهات 
التابعة لها والتي تكون مبتناول اليد، فمثال يجب أن 
تفرض على اجلهاز املركزي للمناقصات املزيد من 
التدقيق في العمالة املطلوبة في املناقصات واملشاريع 
احلكومية، والتي في أغلب األحيان تكون فيها مبالغة 
في أعداد العمالة املطلوبة لتنفيع أطراف معينة، كذلك 
على احلكومة ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة أن 
تقوم بإعــادة النظر وغربلة تقدير االحتياج للعمالة 
املسجلة على الشركات وكثير منها ورقية ووهمية، 
ثم التدقيق على بعــض الرخص الزراعية واملزارع 

واملسجل عليها أعداد غير منطقية من العمالة.
الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي ستعاني 
من مشكلة التركيبة الســكانية لعقود كثيرة قادمة 
مادام معدل النمو الســكاني بطيئا وقليال والتطور 

مستمر في هذه البلدان، وللحديث بقية.

نعرف قيمة البعض عندما 
يفارقون احلياة، عندما يذهبون 
بعيدا يذهبون بدون عودة، بيعت 
لوحات مببالغ طائلة، حصلوا 
على جوائز نوبل وأوســكار 
وغيرها من اجلوائز، ســميت 
شوارع بأسمائهم، لكن متى؟ 
بعد فوات األوان وحصل ذووهم 
على هذه اجلوائز بينما هم قد 
يكونون حصلوا على االنتقاد 
والعقاب عندما كانوا ميشون 
ويتنفســون على سطح هذا 

الكوكب.
حتى على الصعيد الشخصي 
ال ينتظــرون متى يحصلون 
على التقدير الالئق! لألســف 
يحصلون عليه في غير وقته. 
يصل بك التفكير إلى أن تتمنى 
مفارقة احليــاة، أو أن متتلك 
القوة على املوت لفترة مؤقتة 
لتعرف قيمتك  وتعود مجددا 
وأهميتــك بينهم إذا كانت لك 

قيمة من األساس.
الوحيد لذلك،  ألنه السبيل 
انت  لن يعرفوا ولــن تعرف 
تفارق  بنفســك قيمتك حتى 
احلياة وتتركها لهم يعيشونها 
كيف يشاؤون، حاولت أن أجد 
طريقا آخر أو وســيلة أخرى 

لكن لم أجد.
لكن ال تعجب وال تِنب اآلمال 
الكبيــرة لو لم يعرفوا قيمتك 
حتى بعد موتك وستتمنى وقتها 
انك لم تقم بهذه التجربة، وقد 
تتمنى أن تبقى ميتا وأال تعود 
إلى احلياة حســبما خططت، 
وعندمــا تعــود لــك احلياة 
فســتذهب الى مكان بعيد ال 

يعرفك فيه احد.
أعلم أن ما قلت خارج عن 
املألــوف، لكن الصدمات التي 
لها جتعلك تفكر من  نتعرض 
خارج «التابوت»، ال أنكر جعلها 
منك إنسانا قويا وقويا جدا. لم 
العجلة ؟ سيأتي املوت ال محالة 
فكل نفــس ذائقة املوت، ودع 
اإلجابة على األحياء منهم، فنحن 
حينها مشــغولون في عاملنا 
املجهول كونه مكانا لم يصله 

أحد وعاد ليخبرنا بخباياه.

ذات الوزن الثقيل، وتوضح إجراءاتها، 
وهذا أقل واجب عليها، بل وتوضح 
تداعيات اي مــن تلك القضايا على 
املســار االقتصادي للبلد، ليس من 
أجلنا نحــن كمواطنني، ولكن على 
األقل أمام العالــم وأمام الدول التي 
لدينا  الفساد  تداخلت بعض قضايا 

مع قضاياهم.
< < <

الشفافية في إعالن كل اإلجراءات 
في مثل تلك القضايا ليست كمالية 
سياســية، بل ضرورة اليوم لنعلن 
للعالم جديتنا في محاولة أي جتاوز 
أو فساد، خاصة النوع العابر للحدود، 
فالقضية ليست قضيتنا وحدنا، األمور 
ستتداخل شئنا أم أبينا هذا األمر قادم.

وفي هذا األمر حماية لنا، واستباقا 
ملا ميكــن أن يكون تدخال حتى ولو 

من باب الرقابة.

يكون احلكــم على الفكرة من خالل 
التقصي الشــديد عنها وعن أحوالها 
وأحوال من صدرت عنه، فالفكرة وإن 
كانت مجردة ظاهرا إال أنها قد تتلوث 
مبا يلتصق بذات صاحبها من مشاعر 
بائسة أو عواطف منفعلة أو قبليات 
مؤدجلة أو ذكريات مختزنة في باطن 

اإلنسان.
٤ ـ تعلمت من ولــدي أن أتعلم من 
اجلميع باإلنصات وعدم االستجابة 
ألي اســتفزاز أو حتد أو جتاهل أو 
عناد، كما تعلمت أال أشــغل نفسي 
باآلخريــن، فإن احلياة قصيرة رغم 
امتدادها ووجودنا فيها ذو هدف عظيم 

يبدأ من داخلنا.
٥ـ  تعلمت منك يا ولدي أن هناك وراء 
كل حركة إنسانية حكاية قد ال نكون 
نحن من كتبها وصاغها وقد ال نكون 
نحن من ســيفهمها، ولكننا بال شك 
قادرون على اختيار موقفنا جتاهها 
وعلى احترام جتارب غيرنا وحقوقهم.

منهن فاطمة الزهراء وعائشة وحمنة 
بنت جحش وأم أمين وأم عمارة وأم 
سليم رضي اهللا عنها وكانت عائشة 
وأم سليم حتمالن القرب يوم أحد.. 
فكان أن بشرها النبي ژ بدخولها 

اجلنة.
هذه أم سليم منوذج املرأة املسلمة 
املجاهدة في ســبيل اهللا فقد قضت 
حياتها بجوار الرسول ژ جتاهد من 
موقعة إلــى أخرى وهي أم أنس بن 

مالك خادم رسول اهللا ژ.
لقد شاركت أم سليم في أكثر من 
معركة، وكان لها األثر الطيب على ابنها 
أنس حيث علمته قول الشــهادتني، 
وحافظت عليه ومنعت زوجها مالك 
الذي لم يدخل اإلسالم من أن مينع ابنه 
أنس من أن يكون من املسلمني األوائل 

وأن يكون خادم رسول اهللا ژ.
أية كرمية: 

(وســارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها الســماوات واألرض 

أعدت للمتقني).
واهللا املوفق. 

مكان، زمان، شــخوص ما ظننتها 
يومــا، بل قد تكون غافال لها وأنت 
تنتظر املردود ممن شملتهم باملبذول!
الدرس قاسيا، وأدركت  تعلمت 
أن اإلجابة كانت دوما بني يدي عن 
طريق آية بسيطة في حروفها وعميقة 
في محتواها.. سهل ممتنع! أدركت 
يومها أن بذل اخلير واجلمال مأجور 
من اهللا في فضائه الواسع وليس في 
ضيق أفقنا، وأدركت أن في التخلي 
جتليا، وأن من ترك ملك، فعندما جترد 
نفسك وقلبك من توقعات ردات فعل 
اآلخرين، فستملك زمام أمورك حتما، 
وستتحرر من قيود خفية: باطنها 
قيدك مبشــاعر اخلوف واخلذالن 
والغضب، وظاهرها استحقاقك من 
خير مصدره زمان، مكان أو شخوص 
محددة. وال أنكر أنني ما زلت في 
رحلة التحرر تلك مستشــعرة ألم 
اخلروج من عنق الزجاجة إلى رحاب 

أوسع.

السابقة كلها، فاحلكومة احلالية وإن 
كانت تبدو إعالميا جادة في محاربة 
الفساد وتسير في طريق اإلحاالت 
إلى القضاء إال أن املعضلة تكمن في 
ضرورة تغيير النهج اإلعالمي، أقصد 
أن تصدر احلكومة بيانا واضحا شفافا 
حول اي قضية فساد خاصة القضايا 

جوهرة الكيان البشري نورا.
٢ ـ تعلمــت من ولدي أال أحكم على 
اإلنسان من أول نظرة وأال أقبله أيضا 
من أول لقــاء بل أختبره كما نختبر 
املعادن واجلواهر باحثا عن أصالتها 

فإن وجدتها وإال طرحتها جانبا.
٣ ـ تعلمت من ولدي أن أقرأ بتمعن 
دون حكم على األفــكار من منطلق 
شخصي أو فئوي أو أيديولوجي بل 

خادمك أنس فما ترك خير آخرة وال 
دنيا إال دعا لي به..

وكان ألم ســليم رضي اهللا عنها 
جهاد مشكور مع رسول اهللا ژ فعن 
أنس ے قال: كان رسول اهللا يغزو 
وأم ســليم رضي اهللا عنها ونسوة 
معها من األنصار يسقني املاء ويداوين 
اجلرحى.. وفي غزوة أحد خرج مع 
امرأة يحملن  أربع عشرة  املسلمني 
الطعام والشــراب علــى ظهورهن 
ويسقني اجلرحى ويداوينهم وكان 

كثير من أسباب غضبنا وخوفنا 
وشعورنا باخلذالن، تنبع من خير 
قدمناه، مجهود بذلناه، جمال نثرناه، 
وتوقعنا املثل ممن شملناهم بجمالنا، 
فضقنا بأنفسنا فضاء رحبا وحصرنا 
مصــدر اجلزاء فقط مبــن أو مبا 
أعطيناهــم، وغفلنا عن أن القانون 
اإللهي يلهمك أن اجلزاء من جنس 
العمل وأن اخلير آتيك ال محالة من 

ال تليق سوى باحلمقى.
< < <

الشبه بيني وبني العامري شكلي 
فقط، لكننا مختلفان متاما، بالضبط 
كأوجه الشبه واالختالف بني احلكومة 
احلالية وما قبلها من حكومات دون 
حتديد حكومة محددة من احلكومات 

تظل لصيقة به وأنها ستجد حلظتها 
احلاســمة لتتجدد في اإلنسان، وما 
على اإلنســان إال أن يغتنم الفرصة 
ويتقدم بشجاعة وحماسة وثقة بالذات 
عالية ليخرج ما هو كائن فيه فإن في 
خروجه إحياء لذاته وتأسيسا حلياة 
جديدة متتاز بأنها تنشأ من الداخل 
فتضيء القلــب وتنير الفكر وتزيل 
شبح الهموم من على الروح فتزداد 

خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك 
هل يضرك؟ هل ينفعك؟ فوقع في قلبه 
الذي قالت، فأتاها فقال لقد وقع في 
قلبي الذي قلت وآمن.. وعندها قبلته 
زوجا وقالت له: ال آخذ منك صداقا 
غيــره، وعند ذلك قال لها أبو طلحة 
فمن لي بذلك.. قالت النبي ژ فانطلق 
إلى النبي ژ يعلن إســالمه.. وكان 
النبي ژ يجل أم سليم ويحترمها 
ويزورها وأثناء إحدى الزيارات قالت 
له: إن لي خويصة قال: ما هي؟ قالت 

حال، مبدأ.. إلخ.. فهمك ما أهمك!
وال أختلف عنك حاال، فلقد عشت 
وأعيش كل تلك املشــاعر ومتردها 
وجموحها، فهمت بعضها وجهلت 
أسباب بعضها اآلخر حتى بدأت أنظر 
إلى تلك اآلية اجلميلة مبنظور مختلف 
(ومــن يتق اهللا يجعــل له مخرجا 
ويرزقه من حيث ال يحتسب) سورة 

الطالق.

أرسل لي أحد القراء ردا عبر موقع 
«األنبــاء» تعليقا على مقال لي أنني 
أشبه املمثل اإلماراتي محمد العامري، 
ولم أكن أعرفه ســابقا، ولكن عندما 
راجعت العم غوغل وبحثت عن صورته 
وجدت أن الشبه يكاد يصل إلى حد الـ 
٨٠٪، مصادفة جميلة، وكوني ال أتابع 
املسلسالت اخلليجية عموما والكويتية 
خصوصا فلم أعرفه رغم انه يصنف 
من املبدعني، ليس في مجال التمثيل 
فقط بل في السينموغرافيا واإلضاءة 
والكتابة للمســرح، وعرف بأدواره 
الرومانسية، إذ يؤدي غالبا دور الشاب 
احلبيب، طبعا أنا هنا ال أشبهه في هذا 
اجلانب فلست رومانسيا وال حبيبا 
وإن كنت أدعي ذلك أحيانا رغم يقيني 
أنه ادعاء باطل، فال أتذكر طوال حياتي 
أنني مارست ما ميكن أن يطلق عليه 
رومانسية، كوني أرى أن الرومانسية 

ليس من السائد أن يعترف األب 
لالبن بأنه قــد تعلم منه، لكنني أكاد 
أجزم بأنه من الســمو األخالقي أن 
يعترف اإلنسان باحلقائق مهما كانت 
قاسية ومهما كانت متس غروره أو 
كبريــاءه، وال حرج في أن نتعلم من 
بعضنا البعض بل ومن الكائنات األخرى 
فإن هللا في خلقه شؤونا، وهذه حقيقة 
كبيرة تتوهج في ضمائرنا ويحاول 
البعض منا طمسها إرضاء لذاته، لكنني 
لست من هؤالء بل انني ممن يسعى 
إلى التواضــع ليزداد تنورا باحلكمة 
وبدفء الضمير الذي يجعلنا من أهل 

النقاء والسمو شيئا فشيئا.
لذلــك، فإنني اعتــرف بأنني قد 
تعلمت مــن ولدي وقرة عيني أمورا 

عظيمة وهي:
١ ـ تعلمت أن اخلير والنور يولد مع 
اإلنسان فال يتركه في أي حلظة من 
حلظاته، ومهما أســاء اإلنســان إلى 
نفســه أو إلى غيره فــإن نورانيته 

التاريخ  لنقلب فــي كتب  تعالوا 
اإلسالمي لنختار شخصية عاصرت 
النبي ژ.. وسنتحدث عن الصحابية 
التي اشــتهرت بالفقه والشــجاعة 
والكــرم واالنقياد ألوامر اهللا تعالى 
وهي الصحابية اجلليلة أم سليم بنت 
ملحان، وهي أم الصحابي اجلليل أنس 

بن مالك ے.
ولقد ربت ابنها أنس على التعاليم 
اإلســالمية فهي التي شجعته على 
الدخــول في اإلســالم وعلمته في 
صغره.. قول ال إله إال اهللا.. والشهادة 
بقول أشهد أن محمدا رسول اهللا.. 
فنشأ أنس في كنف صحابية جليلة 
مؤمنة ومنعت زوجها الذي لم يدخل 
اإلســالم من االعتراض على إسالم 
ابنه أنس.. وبعد قتل زوجها مالك.. 
امتنعت عن الزواج حتى تتولى تربية 
أنس وحلفت أال تتزوج قائلة: ال أتزوج 
حتى يأمرني أنس.. وجاءها أبو طلحة 
األنصاري يعرض عليها الزواج وكان 
مازال مشركا فردته، وقالت له أرأيت 
حجرا تعبده ال يضرك وال ينفعك أو 

نحــن بشــر نخطــئ ونتوب 
وجناهــد نفســا أمارة بالســوء، 
فجهادها األصعــب! طبعنا عجول 
وهلوع وطعم الصبر مر في كثير 
من األحيان. تتنافس عواطف كثيرة 
في صدورنا، عواطف ال نقوى على 
التحكم بسطوتها، لكن، مع التجربة 
والتمرس، نتحكم فيما قد ينتج عن 
ســطوة تلك املشاعر من أفعال. قد 
نستشعر حبا، كرها، غيرة، غبطة، 
امتنانا، تعاطفا، نفورا.. الخ، عددها 
ما استطعت، تصول في قلبك كفرس 
جامحة ال يروضها إال فارس ملك من 

احلكمة الشيء الكثير.
يعتبر الغضب واخلوف، من أقسى 
تلك املشاعر التي تطل بوجهها دوما 
عند منعطفات التجارب في حلظات كنا 
نظن أننا أحكمنا جلامها! وإذا فهمنا 
أن الغضب هو أحد أوجه اخلوف، 
فسيكون اخلوف هو األصل! خوف 
من فقد عزيز، حبيب، مال، سطوة، 
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للمؤمن حرمة تتخطى حرمة 
الكعبة املشرفة، عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وســلم أنه 
توجه إلى الكعبة وهو يطوف بها 
قائال: «ما أطيبك وأطيب ريحك، 
ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي 
نفس محمد بيده حلرمة املؤمن 
أعظم عند اهللا حرمة منك، ماله 

ودمه، وأن نظن به إال خيرا».
ولك أن تتخيل كيف يكون 
املؤمنني ألن يبذلوا  اســتعداد 
أرواحهــم ودماءهم للدفاع عن 
الكعبــة، حني يســعى أحد إلى 
تدنيسها أو سبها! ومع ذلك فإن 
املؤمن في حسابات اهللا هو أعظم 
الكعبة املقدسة،  حرمة من هذه 
بكل ما لها من شأن وموقع عند 

اهللا وفي نفوس املسلمني.
فما بالك إذا كان هذا املؤمن 
عاملا أو مرجعا أو مجاهدا أو قائدا، 
جعل روحه على كفه وهو يقود 
املقاومة ضد إسرائيل وما اصطفى 
معها من قوى الشر العظمى التي 
تنتهك اإلسالم واملسلمني. وكان 
االتهــام للمؤمن كذبا أو بهتانا، 
واألمر برمته يســتهدف شق 
املؤمنني واستضعافهم،  عصى 
واســتصغار هاماتهم، وتوهني 
إجنازاتهم العظيمة التي تصاغر 
عندها األعــداء وأعادت لألمة 
هيبتها وشــرفها. ولنحذر من 
بالتدين،  أقالم وأبواق تتسمى 
ولقد عهدنا «مسجد ضرار» في 

القرآن الكرمي.
عن سيدتنا وموالتنا سيدة 
نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها 
«.. وتهيجون جمرتها،  السالم 
الشيطان  وتستجيبون لهتاف 
الغــوي، وإطفاء أنــوار الدين 

اجللي..».
وعن أمير املؤمنني اإلمام علي 
گ: «ال تسنب إبليس في العالنية 

وأنت صديقه في السر»!


