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نرى في هذه الصورة جبال جليديا يبلغ 
ارتفاعه 700 متر، ولكن هناك جذرا له 
ميتد حتت س��طح امل��اء لعمق 3 كيلو 
مترات، وقد كانت جذور اجلبال اجلليدية 
سببا في غرق الكثير من السفن، الن 
البح��ارة لم يكونوا يتصورون أن كل 
جبل جليدي له جذر ميتد عميقا حتت 

سطح البحر. 
ويبلغ وزن ه��ذا اجلذر اكثر من 300 
مليون طن، هذه احلقيقة العلمية لم يكن 
احد يعلمه��ا زمن نزول القرآن، ولكن 
القرآن أش��ار إليها وعبر تعبيرا دقيقا 
بقوله تعالى: )واجلبال أوتادا( - النبأ: 7، 
تأملوا معي كيف ان هذا اجلبل يشبه إلى 

حد كبير الوتد املغروس في األرض.

الجليدية
الجبال

صورة وآية

كان هناك رجل يسمى أشعب من اشد الناس طمعا، وكان شرًها مبطنًا، فدخل على 
احد الوالة في اول يوم من رمضان يطلب االفطار، وجاءت املائدة وعليها جدي، 

فأمعن فيه اشعب حتى ضاق الوالي، واراد االنتقام من ذلك الطامع الشره.
فقال له: اسمع يا اشعب، ان اهل السجن سألوني ان ارسل اليهم من يصلي بهم 

في شهر رمضان، فامض اليهم وصل بهم، واغنم الثواب في هذا الشهر.
فقال اش��عب - وقد فطن الى غرض الوالي منه -: ايها الوالي، لو اعفيتني من 
هذا نظير ان احلف لك بالطالق والعتاق اني ال آكل حلم اجلدي ما عش��ت ابدا. 

فضحك الوالي.

أشعب 
الرجـل 
الشره

ف
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ط
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عبداهلل السميط .. عندما قال العجوز: أين ابن السميط؟ 
أبوك حضر إلينا منذ 30 عامًا أين أنتم؟ 

< مسلمون من الصومال هاجروا إلى كينيا يوحّدون اهلل ولكن .. لديهم ممارسات وثنية

2000 شخص فرحني سعداء 
بحفل افتتاح املشروع الذي كان 
يحلم به ولن يتصوروا ان احدا 
من الكويت سيحضر وميشي 
كل ه���ذه املس���افة ويخوض 
بالطائرات والقوارب واملشي 
السيارة  على االقدام وركوب 
املتهالك���ة ليصل اليهم، وكنا 
نحن ايضا نظ���ن كذلك، وقد 
بذلنا جه���دا كبيرا لنصل الى 

هذه املنطقة.
اال اننا صدمنا عندما سأل 
أح���د كبار القبيل���ة اين ابن 
الس���ميط؟ فدلوه علّي حتى 
الّي وكان رجال كبيرا  وصل 
جتاوز الس���بعني من عمره، 
سألني هل تعرف متى جاءنا 
أبوك في هذه اجلزيرة؟ توقعت 
من خمس او س���ت سنوات، 
قال ابوك جاءنا في عام 1987 
أي قرابة 29 س���نة جاء الى 

في البحر وركبنا قاربا صغيرا 
وخاض بنا في احمليط قرابة 
40 دقيقة وكانت األمواج عالية 
جدا حتى وصلنا الى جزيرة 
»باتي« وهي جزيرة تعتبر من 
اجلزر املتوسطة يسكنها قرابة 
انتظرنا حتى  40 ألف نسمة 
تصلنا س���يارة فوصل باص 
من نهاية السبعينيات يحمل 
حوالي 6 أشخاص ويعتبر هذا 
الباص م���ن احدث الباصات، 
الباص وضع  وعندما ج���دد 
الس���راميك في س���قفه، املهم 
مشينا قرابة نصف ساعة أو 
القرية  الى  40 دقيقة وصلنا 
التي بنينا فيها مسجدا وبئرا 
سطحية، ونزلنا من السيارة 
لنمش���ي على أقدامنا حوالي 
10 دقائق في هذه الغابة حتى 
وصلنا الى املسجد والبئر وكان 
في انتظارنا حوالي اكثر من 

هذه اجلزيرة، ونحن ذهبنا 
بالطائ���رة وركبن���ا قوارب 
جديدة، وهذا الرجل بذل من 
اجلهد واملشقة والتعب قرابة 
30 سنة، وبات عندهم ليلتني 
حتى يصل الى هذه املنطقة، 
ويلتم���س حاجاتهم ويعمل 
بع���ض االنش���طة والبرامج 
التنموية، نسأل اهلل ان يرحمه 

برحمته الواسعة.

األطفال ال يشربون الماء 
ثالثة أيام

الرحلة  كذلك في نف���س 
رجعنا الى نيروبي ثم ذهبنا 
الى ش���مال كينيا الى منطقة 
اس���مها مس���ربت تبعد عن 
نيروب���ي حوالي 12 س���اعة 
بالسيارة وكان الطريق ما بني 
صحراوي وطريق به غابات 
الى ان اقتربنا من مس���ربت 
وتعتب���ر منطقة صحراوية، 
وقبل مس���ربت ب� 100 كيلو 
نزلنا الى منطقة كنا نستهدفها 
لتنميته���ا باملي���اه والرعاية 
الصحية وكذل���ك التعليمي، 
وصلنا ال���ى املنطقة وطلبنا 
لقاء مع ش���يخ القبيلة وهي 
قبيلة الريديلي وكانوا جالسني 
حتت شجرة فجلسنا معهم 
وبدأن���ا نس���ألهم عن بعض 
احتياجاتهم ونسألهم بعض 
االسئلة ومدير مكتبنا كيني 
من اصول صومالية فس���أله 
شيخ القبيلة هل انت صومالي 
كاملي؟ قال: نعم، فكبر الشيخ 
وقال بهذا اللفظ - اهلل اكبر، 
صدمنا مع انه شخص وثني 
الوثني  اللباس  ويلبس���ون 
ويفتح���ون اذناه���م فتحات 
كبيرة، ويعلقون عليها اثقاال. 
فسألناه تقول اهلل قال: نعم، 

ومن تعبد؟ قال: اعبد اهلل الذي 
في السماء. فسألته اين اهلل؟ 
قال اهلل في السماء، قلت له: 
كم عب���ادة تعبد؟ قال عبادة 
واحدة؟ قلت: هل بينك وبني 
ما تعبد وسيط؟ قال: ال. قلت: 
اذا اصابتك مصيبة من تدعو؟ 
الس���ماء  الذي في  الرب  قال 
استغربنا ان الشخص الوثني 
موحد، فس���ألناه عن بعض 
عاداتهم وتقاليدهم، اكتشفنا 
ان اصولهم اسالمية ويرجعون 
الى اصول صومالية ولكنهم 
هاجروا من الصومال الى كينيا 
الى ما هم اآلن ولديهم مكان 
للعبادة عبارة عن أرض مربعة 
او مستطيلة يجلسون حولها 
ويقولون عدة مرات في اليوم 
»س���بحان اهلل« ويكررونها 
ويقدس���ونها وال يعرف���ون 
معناها. واذا جلسوا يحكون 
اجتاه الش���مال التي هي مكة 
املكرم���ة وكانت احتياجاتهم 
جدا مؤملة، وهي املياه وكان 
يؤشر لي الرجل على بعض 
االطفال ويقول: هذا الطفل منذ 
يومني لم يش���رب ماء، وآخر 
من���ذ 3 أيام، وكان يس���حب 
جلوده���م ويبقى اجللد على 
جلدهم واضحا بسبب اجلفاف 
احلاصل في اجلس���م وكانت 
بيوته���م عب���ارة عن عصي 
غير متقاربة رمبا تس���ترهم 
من اش���عة الشمس، والغني 
منهم من لديه جلود ابقار أو 
جلود كالب ليغطي بها هذه 
االكواخ سألناه هل حتتاجون 
بيوتا او مستوصفا؟ يقولون 
ال نريد اال املاء، منشي قرابة 
20 كيلو حتى نأتي الى أهلينا 
باملاء، وكان هذا املوقف مؤثرا 

للغاية.

ف���ي قصة م���ن القصص 
التي ال تنس���ى يحدثنا اليوم 
ابن عاش���ق القارة االفريقية 
د.عبدالرحمن السميط، رحمه 
اهلل، ابنه عبداهلل الذي يسير 
على نهج ابيه ويكمل املسيرة 
اقتداء مبا عاهد اهلل عليه من 
مساعدة احملتاج والدعوة الى 
اهلل تعالى بق���ول د.عبداهلل 
السميط: في زيارتنا األخيرة 
لكينيا الفتتاح بعض املشاريع 
وزيارة بعض املناطق املستهدفة 
من اجلمعية العانتها وتنميتها، 
زرنا جزيرة في ش���رق كينيا 
الكيني تسمى  الس���احل  في 
جزيرة »باتي« تابعة جلزيرة 
كبيرة تس���مى »المو« تبعد 
اكثر  الكينية  العاصم���ة  عن 
من 15 ساعة بالسيارة، فقمنا 
بالسفر بالطائرة من الكويت 
الى دبي ومن دبي الى نيروبي 
ومن نيروبي الى مالندي ومن 
مالندي الى الم���وا، تقريبا 4 
طائرات ركبناها ونزلنا بعد ذلك 

د.عبداهلل عبدالرحمن السميط مع مجموعة من أطفال كينيا 

بقلم: أ.د.وليد محمد عبداهلل العلي
استاذ الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الكويت

وإمام وخطيب المسجد الكبير بدولة الكويت
w-alali@hotmail.com

إن من تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا 
وجد منشأ هذا الفساد عن أصلني:

األص��ل األول: الغفلة، فغلة القلب حتول بني العبد 
و تصور احلق ومعرفته والعلم به، وعاقبة هذه الغفلة 

ان يكون صاحبها من الضالني.
األصل الثاني: اله��وى، فهوى اجلوارح يصد عن 
قصد احل��ق وارادته واتباعه، وعاقب��ة هذا الهوى ان 

يكون صاحبه من املغضوب عليهم.
ومن أنعم اهلل تعالى عليهم: فهم الذين مّن اهلل تعالى 
عليهم مبعرفة احلق علما واالنقياد اليه وايثاره على ما 
سواه عمال، وهؤالء هم الذين على سبيل النجاة، ومن 
س��واهم على س��بيل الهالك، ولهذا أمرنا اهلل سبحانه 
ان نق��ول كل يوم وليلة عدة م��رات: )اهدنا الصراط 
املس��تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير املغضوب 

عليهم وال الضالني(.
وان العبد مضطر كل االضطرار الى ان يكون عارفا 
مبا ينفعه في معاش��ه ومعاده، وان يكون مؤثرا مريدا 
ملا ينفعه، مجتنبا ملا يض��ره، فبمجموع هذين يكون 
قد هدي الى الصراط املستقيم، فإن فاته معرفة ذلك: 
سلك س��بيل الضالني، وان فاته قصده واتباعه: سلك 
س��بيل املغضوب عليهم، وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء 
العظيم وش��دة احلاجة إليه وتوقف س��عادة العبد في 

الدنيا واآلخرة عليه.
فالعبد مفتقر الى الهداية في كل حلظة ونفس في 
جمي��ع ما يأتيه ويذره، فانه ب��ني امور ال ينفك عنها، 
فهو محت��اج الى هداية الصواب فيه��ا، وأمور يعتقد 
انه فيها على هدى وهو على ضاللة وال يش��عر، فهو 
محتاج الى انتقاله عنها بهداية من اهلل، وأمور قد فعلها 
على وجه الهداية، وهو محتاج الى ان يهدي غيره اليها 
ويرشده وينصحه ألن الهداية للغير وتعليمه ونصحه 
يفتح للهادي املعلم الناصح باب الهداية، فإن اجلزاء من 
جنس العمل، فمن هدى غيره وعلمه هداه اهلل وعلمه، 
فيصير هاديا مهديا، كما ف��ي دعاء النبي ژ: »اللهم 
زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالني 

وال مضلني«.
فس��ألوا ربهم تبارك وتعال��ى: ان يجعلهم مؤمتني 
باملتقني مقتدين بهم، النه ال يكون الرجل اماما للمتقني، 
حت��ى يأمت هو باملتقني، فهذا هو الوجه الذي ينالون به 
هذا املقصد املطلوب، وهو اقتداؤه باملتقني من قبلهم، 

فيجعلهم اهلل تعالى أئمة للمتقني من بعدهم.
واهلل سبحانه وتعالى قد أخبر: أن اإلمامة في الدين: 
إمن��ا تنال بالصبر واليقني، فقال تعالى: )وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا ملا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(، 
فالصبر الذي هو احد االسباب وأولها لبلوغ رتبة اإلمامة 
في الدين: إمنا يكون بتحقيق ثالثة أمور: الصبر على 
اداء فرائض اهلل تعالى والصبر على اجتناب محارم اهلل 

تعالى والصبر على قضاء وقدر اهلل تعالى.
وام��ا اليقني الذي هو ثاني االس��باب الذي تنال به 
رتبة اإلمامة في الدين فإمنا يكون بالتصديق باألخبار 
التي جاءت بها الشريعة االسالمية، تصديقا ال يخالطه 
ريب وال شك. فمن جمع بني الصبر واليقني فقد ظفر 
بنيل اإلمامة في الدي��ن، ومن فقدهما أو أحدهما فقد 

سلب هذه اإلمامة.

رمضانية
ومضات

الجمع بين الصبر واليقين

النبوي
الطب الرطب

علم الرسول ژ باستعداد قبيلتي ثقيف وهوازن 
حملاربة املسلمني وعلى رأسهم مالك بن عوف الذي 
حشد ماله ونساءه واطفاله خلف اجلند ليمنعهم من 
الفرار ونزل عند وادي حنني، فخرج الرسول ژ 
على رأس اثنى عشر الفا من املقاتلني املسلمني، وما 
كاد ينبعث ضوء الفجر حتى فاجأ الكفار املسلمني 
فاختل نظامهم ونادى عليهم الرسول ژ بااللتفاف 
حوله، وخرج الكفار من مكانهم واستبسل املسلمون 
في القتال وتقهقر الكفار وانتصر املسلمون اخيرا، 
ثم ذهب الرسول ژ الى الطائف ودعا قبيلة ثقيف 
الى االسالم ولكنها وقفت امامه فهددها مبواصلة 
احلصار ثم حل ش��هر ذي القعدة فرجع ژ عنها 
حتى تنتهي االشهر احلرم، وبعدها حضرت وفود 
قبيلتي ثقيف وهوازن مس��لمني للرسول ژ ثم 

اخلى الرسول ژ لهوازن اسراها.

أسرى هوازن
مع الحبيب المصطفى

عن ابن عمر ÿ قال: س��معت 
رسول اهلل ژ يقول: »اذا رأيتموه 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا 

فإن غّم عليكم فاقدروا له«.
احلديث عليه عدة وجوه: انه يدل 
على تعليق احلكم بالرؤية وال يراد 
بذلك رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية 
ويستدل به على عدم تعليق احلكم 
باحلس��اب الذي يراه املنجمون. 
واما اذا دل احلساب على ان الهالل 
قد طلع من االفق على وجه يرى 
لوال وجود املانع كالغيم مثال فهذا 
يقتضي الوجوب لوجود السبب 
الرؤية  الش��رعي وليس حقيقة 

بشرط من اللزوم.

الرؤية
رمضان

أحاديث

الصوم
توفي آخر رمضانفتاوي

٭ زكاة الفط��ر جتب بغروب ش��مس آخر يوم من رمض��ان، فمن توفي قبل 
غروب ش��مس آخر يوم من رمضان، ال جتب عليه فطرة، وال يجب على أهله 
إخراج فطرة عنه، لكن من توفي قبل طلوع فجر يوم الفطر تلزم فطرته، هذا 
عند الش��افعي وأحمد والثوري وهي رواية أشهب عن مالك، ملا في حديث ابن 
عم��ر رضي اهلل عنهما »فرض زكاة الفطر م��ن رمضان« والفطر من رمضان 
ال يكون إال بغروب ش��مس آخر رمضان، وألن الفطرة شرعت طهرة للصائم. 

فأفاد بأن وقت وجوبها بعد غروب شمس آخر يوم. 
وعند احلنفية ورواية ابن القاسم عن مالك، جتب بطلوع فجر يوم الفطر، ألنها 
قرب��ة تتعلق بيوم الفطر فال تتقدم علي��ه كاألضحية، فعلى رأي احلنفية ومن 
معه��م من مات قب��ل طلوع الفجر ال تلزم فطرته، وف��ي الرأيني، من مات قبل 
غ��روب آخر يوم من رمضان، فال فطرة عليه اتفاقا، وكذلك من مات بعد فجر 

يوم الفطر ال فطرة عليه.

توفي شخص في آخر رمضان، 
فهل يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر؟ 

فتاوى د.عجيل النشمي

إعداد: ليلى الشافعي

موقف دعوي

..ومع أحد األطفال الكينيني

ش��بّه النبي ژ النخلة باملسلم لكثرة خيرها 
ودوام ظله��ا وطي��ب ثمرها ووج��وده على 

الدوام.
الرطب حتوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة 

الهضم وهي مصدر الطاقة االساسي وهو الغذاء 
املفضل للعضالت.

)َوُهزِّي ِإلَيِْك ِبِجْذِع النَّْخلَِة تَُساِقْط َعلَيِْك ُرَطباً َجِنيّاً، َفُكِلي 
َواْش��َرِبي َوَقرِّي َعيْناً َفِإمَّا تََريَْن ِمْن الْبََش��ِرأََحداً َفُقوِلي ِإنِّي 

ِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً (. نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَل


