
إعداد: ليلى الشافعي  ٭
29االربعاء 8 يونيو 2016

هذه ورقة من احد النباتات التي زودها 
ــكاء! فهي تفرز  ــاز خاص للب اهللا بجه
مادة دمعية عبر قنوات خاصة، ويعجب 
ــذا النبات ملاذا  ــاء من تصرف ه العلم
ــوم بهذه العملية وما احلكمة منها؟  يق
انها آية من آيات اهللا في النبات، أليس 
ــو القائل في كتابه املجيد  اهللا تعالى ه
(وأنه هو أضحك وأبكى)، وهو القائل 
ايضا: (وإن من شيء إال يسبح بحمده 
ولكن ال تفقهون تسبيحهم)، فسبحان 
اهللا الذي جعل في كل شيء له آية تدل 

على انه واحد أحد.

يبكي

صورة وآية

ــن عبدالعزيز  ــادة عمر ب ــن ع كان م
ــة ان يصلي  ــو والي املدين ے وه
ــان الصلوات اخلمس كلها  في رمض
ــول اهللا ژ، وبينما  ــجد رس في مس
هو يصلي العصر رأى اعرابيا يأكل 
ــول، فدنا منه فقال  بجانب قبر الرس

له: امريض انت؟
قال: ال.

قال: أعلى سفر؟
قال: ال.

قال: ما لك مفطر والناس صائمون؟

ــم جتدون الطعام  قال االعرابي: انك
ــا ان وجدته ال ادعه  فتصومون، وان

يفلت مني.
ثم انشد:

ماذا تقول لبائس متوحد  

كالوعل في شعب اجلبال يقيم
يصطاد افراخ القطا لطعامه  

وبنوه انضاء الهموم جثوم
والقوم صاموا الشهر عند حلوله 

 لكنه طول احلياة يصوم

عمر بن 
عبدالعزيز 
واألعرابي

ف
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ط

نبات

في بريطانيا هي أفضل من 
العربية  الدول  التربية في 
ألن اخلطأ والصواب واضح 

ان حتفظهم وهم يعيشون 
في بيئة غير مسلمة؟ فقال: 
التربية اإلسالمية لألطفال 

بريطانيا من أصل صومالي 
لديه ٧ أطفال كلهم حافظون 
للقرآن، سألته كيف استطعت 
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ــه من أبواب التوبة  ــده خيرا فتح ل إذا أراد اهللا بعب
والندم واالنكسار والذل واالفتقار واالستعانة به وصدق 
ــه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه مبا  اللجوء إلي
أمكن من احلسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته، حتى 

يقول عدو اهللا: يا ليتني تركته ولم أوقعه.
ــن البصري رحمه اهللا تعالى: «ان املؤمن  قال احلس

ليذنب الذنب: فما يزال كئيبا حتى يدخل اجلنة».
ومعنى قوله: ان الذنب ال يزال نصب عينيه، مشفقا 
ــتحيا من ربه تعالى، ناكس  ــه وجال باكيا نادما، مس من
ــر القلب له، فيكون ذلك الذنب:  الرأس بني يديه، منكس
أنفع له من طاعات كثيرة مبا ترتب عليه من هذه األمور، 
ــعادة العبد وفالحه، حتى يكون ذلك الذنب:  التي بها س

سبب دخوله اجلنة.
ــنة، فال يزال مين بها  وهذا بخالف من يفعل احلس
على ربه ويتكبر بها، ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل 
بها، ويقول: فعلت، وفعلت، فيورثه من العجب والكبر 

والفخر واالستطالة: ما يكون سبب هالكه.
فإذا أراد اهللا تعالى بهذا املسكني خيرا: ابتاله بأمر 
يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وان 
أراد به غير ذلك: خاله وعجبه وكبره، وهذا هو اخلذالن 
ــني كلهم مجمعون على ان  املوجب لهالكه. فإن العارف
التوفيق: أال يكلك اهللا تعالى إلى نفسك، واخلذالن: ان 
يكلك اهللا تعالى الى نفسك، فمن أراد اهللا به خيرا: فتح 
ــوء إلى اهللا تعالى  ــار ودوام اللج له باب الذل واالنكس
ــه وجهلها وعدوانها  واالفتقار إليه ورؤية عيوب نفس
ــاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره  ومش
وغناه وحمده، فالعارف سائر إلى اهللا تعالى بني هذين 
اجلناحني، ال ميكنه أن يسير إال بهما فمتى فاته واحد 

منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه.
فالعارف يسير إلى اهللا بني مشاهدة املنة ومطالعة عيب 
النفس والعمل وهذا معنى قوله ژ: «سيد االستغفار أن 
تقول: اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك 
ــتطعت أعوذ بك من شر  وأنا على عهدك ووعدك ما اس
ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه 
ال يغفر الذنوب إال أنت». أخرجه البخاري عن شداد بن 
أوس ے. فجمع في قوله ژ: «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي» مشاهدة املنة ومطالعة عيب النفس والعمل. 
فمشاهدة املنة: توجب له احملبة واحلمد والشكر لولي 
النعم واإلحسان ومطالعة عيب النفس والعمل: توجب 
له الذل واالنكسار واالفتقار والتوبة في كل وقت وأال 

يرى نفسه إال مفلسا.
وأقرب باب دخل منه العبد على اهللا تعالى: هو اإلفالس، 
ــه حاال وال مقاما وال سببا يتعلق به وال  فال يرى لنفس
ــيلة منه مين بها، بل يدخل على اهللا تعالى من باب  وس
االفتقار الصرف واالفالس احملض: دخول من كسر الفقر 
واملسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة الى سويدائه 
فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته 
ــز وجل- وكمال فاقته وفقره اليه، وان في  الى ربه- ع
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة 
ــة الى ربه تبارك وتعالى، وانه ان تخلى عنه طرفة  كامل
ــارة ال جتبره، إال ان يعود اهللا  عني: هلك وخسر خس
تعالى عليه ويتداركه برحمته، وال طريق الى اهللا أقرب 

من العبودية، وال حجاب أغلظ من الدعوى.

رمضانية
ومضات

أبواب الخير

النبوي
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الحبة السوداء
قال النبي ژ: «إن هذه احلبة السوداء شفاء 
ــام؟  ــام، قلت وما الس من كل داء إال من الس

قال املوت».
تفيد بذور احلبة السوداء اجلهاز الهضمي وتلطف 

ألم املعدة وتشنجاتها وتخفف الريح وانتفاخ البطن 
واملغص، كما ان البذور مطهرة.

كان النبي ژ يخطب في مسجده قبل 
أن يقام املنبر بجوار جذع الشجرة حتى 
يراه الصحابة.. فيقف النبي ژ ميسك 
اجلذع، فلما بنوا له املنبر ترك اجلذع 
وذهب إلى املنبر «فسمعنا للجذع انينا 
لفراق النبي ژ، فوجدنا النبي ژ ينزل 
عن املنبر ويعود للجذع وميسح عليه 
ــي ژ: «أال ترضى أن  ــول له النب ويق
تدفن هاهنا وتكون معي في اجلنة؟». 

فسكن اجلذع.

ال تكن 
أقل من الجذع

مع الحبيب المصطفى ژ

عن عمار بن ياسر ے قال: 
اليوم الذي يشك  «من صام 
فيه فقد عصى أبا القاسم ژ» 
ذكره البخاري تعليقا ووصله 
اخلمسة وصححه ابن خزمية 

وابن حبان.
يدل احلديث على حرمة صيام 
يوم الشك فصيام يوم الشك 
ــه، ألن األصل  في غير محل
عدمه فصومه يكون من باب 

التنطع في العبادة.

يوم الشك
رمضان
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جزاع الصويلح: فوجئت في بريطانيا 
بـ 50 طالباً خاتمين لكتاب اهللا عز وجل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مكرما الشيخ جزاع الصويلح في املسابقة  الدولية للقرآن الكرمي

الصوم
…hÉàa

رخصة المسافر

٭ الواجب على هذا الرجل ان يبيت الصوم، ويصوم هذا 
اليوم الى الوقت الذي يغادر فيه بلده، مبقدار مسافة القطر 
ــة وثمانني كيلومترا، فإذا ابتعد  ــافة وهي في حدود خمس للمس
هذه املسافة سواء في البر او البحر او اجلو، جاز له ان يفطر في 
هذه احلالة، وهذا قول جمهور الفقهاء ومستند ذلك الى ما رواه 
عبيد بن جبير، قال: ركبت مع ابي بصرة الغفاري من الفسطاط 
ــكندرية في سفينة، فلما دفعنا من مرسانا امر بسفرته  الى اإلس
فغربت، ثم دعاني الى الغداء، وذلك في رمضان، يا أبا بصرة واهللا 
ــنّة رسول اهللا ژ،  ما تغيبت عنا منازلنا بعد، قال: اترغب عن س
قلت: ال، قال: فكل فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما حوزنا» ـ اي 
املوضوع الذي اردنا السفر اليه ـ (املنهل العذبي املورود ١٥٨/١٠ 

عن الدين اخلالص ٤٠٠/٨).

رجل عازم على السفر ويريد ان يفطر في سفره، 
علما بأن سفره سيكون بعد صالة الظهر، فهل عليه اثم
 او يلزمه شيء اذا أفطر هذا اليوم؟

فتاوى د.عجيل النشمي

موقف دعوي

في مسابقة احلساوي الشيخ جزاع الصويلح في بريطانيا وطفل لم يتجاوز اخلامسة يتلو القرآن الكرمي

في بريطانيــــا يعلم الطفل 
انه مسلم ويجب ان يتحلى 
بكذا وكذا واملسلم واضح في 
تصرفه، لذا ال يعمل السيئ، 
اما في الدول العربية فنجد 
الدين  املسلم يخالف أوامر 
رغم إسالمه، كذلك مما اثر 
فّي وأنا املشرف العام على 
مســــابقة القرآن كرمي التي 
تقام هناك بدعم من أســــرة 
الدعيج احلســــاوي  مبارك 
ويشارك فيها ١٩٠٠ مشارك 
الى تالوة  عندما استمعت 
طفلة صغيــــرة في عمر ٧ 
سنوات  من أروع ما ميكن 
ولم أتوقــــع ان أجد هؤالء 
احلفاظ بشكل الفت للنظر، 
ســــبحان الذي يسر القرآن 
ولو فــــي بيئة غير صاحلة 
وصوتهــــا مالئكــــي وتقرأ 
مجودة لكل حرف بصوت 
رائع، وهذا أثر فّي كثيرا وانا 
في دولة اجنبية وأجد حفاظ 

بهذه الدولة.

مدرس التجويد والقرآن 
الكرمي في كلية الشــــريعة 
والدراسات اإلسالمية الشيخ 
جزاع الصويلح يقول: مما 
بــــه كثيــــرا عندما  تأثرت 
اكتشــــفت ان في بريطانيا 
حفاظا اكثر من حفاظ الكويت 
للقرآن الكرمي، وفي اول سنة 
لذهابنا ألكبر مركز إسالمي 
في بريطانيا لإلشراف على 
حتفيظ القرآن الكرمي اتفقنا 
على ان جنعل احلفظ خمسة 
أجزاء فقط بســــبب البيئة 
التي يعيش فيها املسلمون 
خاصة ان أغلبهم ال يعرف 
التحدث باللغة العربية ولكن 
فوجئت بــــان في املركز ٥٠ 
حافظا وحافظة في ســــن 
صغير وهم خامتون للقرآن 
الكرمي ونحن هنا بالكويت 
جند عدد ٧ أو ١٠ يختمون 
فقــــط، واكتشــــفنا حفاظا 
كثيرين بريطانيني مما اثر 
فّي جدا، وقد صادقت رجال 


