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جمع من حضور أهالي زجنبار بزيهم العماني خالل افتتاح مركزهم اإلسالمي

اكتشف العلماء وجود خزانات ضخمة جدا من املاء 
ــاعدت طبيعة التربة  العذب حتت االرض، وقد س
والصخور في احلفاظ على هذا املاء لفترات طويلة، 

فمن الذي خزن هذا املاء وحفظه لنا؟!
من عجائب الطبيعة ان املاء الذي ينزل من السماء 
يتم تخزينه في مستودعات ضخمة حتت االرض، 
ويبقى صاحلا للسقاية والشرب لسنوات طويلة 
بسبب طبيعة الصخور والتراب، حيث يعمل التراب 
على تنقية املاء باستمرار ويعجب العلماء من هذه 
الظاهرة، ظاهرة تخزين املاء في الطبيعة، ولكن اهللا 
ــلنا الرياح  تعالى حدثنا عنها، يقول تعالى: (وأرس
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم 
له بخازنني ـ احلجز: ٢٢)، وهذا يدل على اعجاز 

القرآن وانه كتاب من عند اهللا تعالى.

الماء تحت األرض 
آية من آيات اهللا

صورة وآية

ُرِئي أعرابي وهو يأكل فاكهة في نهار رمضان، فقيل له: ما هذا؟
فقال األعرابي على الفور: قرأت في كتاب اهللا (كلوا من ثمره إذا أثمر ـ األنعام: ١٤١).

واإلنسان ال يضمن عمره، وقد خفت أن أموت قبل وقت اإلفطار، فأكون قد مت عاصيا.

الموت 
قبل 
اإلفطار ف

رائ
ط

تخزين 

موقفا خالل سفراته اخليرية، 
السيما في اندونيسيا وفرحة 
لقائه بأيتام الهيئة اخليرية 
العاملية، مبينا  االســـالمية 
الدور الكبير الذي كان يلعبه 
السفير الكويتي لدى جاكرتا 
آنذاك سفيرنا النشط ناصر 
بارح العنزي الذي اصبح اآلن 
سفيرا لدى ڤنزويال، كما ال 
ميكن نســـيان املتطوع في 
العمل اخليري احمد الهولي 
التطوعية هناك،  وبصماته 
مشيرا الى رحلته قبل سنتني 
مع مكتـــب الشـــهيد التابع 
للديوان االميري والدور الذي 
يقوم به الوكيل املساعد في 
الديوان واملدير العام ملكتب 
الشهيد فاطمة االمير وما قام 
به ايضا ابناء وبنات الشهداء، 
هناك من بصمات خيرية في 
قرية الشـــيخ صباح االحمد 
في اندونيسيا وتذكر اولياء 
امورهم من شـــهداء الكويت 
عندما وضعوا صورهم عبر 
الهوائية واطلقوا  البالونات 
مع ايتام اندونيســـيا وسط 
دمـــوع اجلميـــع تخليـــدا 
لذكراهم رحمهم اهللا ورحمنا 

جميعا.

ان يعبر عن شكره ملشاريع 
جمعية العون املباشر وأهل 
الكويت حكومة وشعبا على 
تبرعاتهم لكن بسبب جهله 
اكتفى برفع  العربيـــة  للغة 
يده الى السماء والدعاء ألهل 
الكويت بلهجته السواحلية 
وسط حضور الفت من أهالي 
زجنبار في حفل افتتاح املركز 
اإلسالمي الذي حضره املئات 

من أهالي زجنبار.
ومن املواقف العديدة التي 
ال ينساها وليد االحمد، يذكر 

القريبة مـــن مدينة زجنبار، 
ثم طلب منـــي ان ابلغ احدى 
األســـر الكويتية التي تسكن 
في منطقة خيطـــان حتياته 
وأشواقه، مبينا دور الكويت 
في احتضان العديد من أهالي 
زجنبـــار والعمانيني الذين ال 
ينسون بعد اهللا فضل الكويت 
عليهم، ثم طلب مني والشيخ 
السميط ان يلتقط معنا صورة 

تذكارية وقد كان له ذلك!
واختتم األحمد هذا املوقف 
بأن أحـــد األهالي هناك أراد 

ذلك فأجاب أحدهم ومازلت 
أذكر اســـمه «ســـعيد سالم 
عوض باعبـــده» ليخبرني 
بأن العمانيني أصال كانوا هم 
الســـكان األصليني للمنطقة 
لوال االســـتعمار الذي سعى 
لتغيير التركيبة السكانية.

واضاف األحمد: وقد فاجأني 
بأنه كان قد عمل في الكويت 
سبع سنوات مدرسا في منطقة 
خيطان ثم هاجر الى دبي ثم عاد 
ليأخذه احلنني لدياره ليعيش 
بقيـــة حياته في مدينة تانغا 

يقـــول اإلعالمي والكاتب 
وليد األحمـــد حول ذكرياته 
الذي ال ينســـاه  واملوقـــف 
قبل أكثـــر من ١٦ عاما خالل 
الفترة من ٢٤-٢٦ من نوفمبر 
أولـــى رحالتي  ١٩٩٩ كانت 
األفريقية اخليرية بصحبة 
مؤسس جمعية العون املباشر 
املعروفة آنذاك بلجنة مسلمي 
أفريقيا الشيخ د.عبدالرحمن 
الى  الســـميط، رحمه اهللا، 
جمهورية تنزانيا في رحلة 
اخلير الرابعة وافتتاح مركز 
اخلير النسائي ومركز النور 
اإلســـالمي في مدينة تانغا، 
مازلت أتذكـــر فيها محطتنا 
الثانية في زجنبار التي كانت 
ومازالت األقرب الى نفســـي 
بسبب طيبة أهلها وبساطتهم 
وإســـالميتهم مع عروبتهم 
العمانية التي يفاخرون بها 

أمامنا!
وأضاف األحمـــد بقوله 
رغـــم لهجة أهالـــي زجنبار 
السواحلية إال ان العديد منهم 
يتحدثون العربية ويلبسون 
الزي العربـــي العماني وقد 
ســـألت أحدهم عن السر في 

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

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

إن مدار العبودية على قاعدتني، هما أصلها: حب كامل، 
وذل تام. ومنشأ هذين األصلني عن ذينك األصلني املتقدمني 
وهما: مشاهدة املنة، التي تورث احملبة، ومطالعة عيب النفس 

والعمل، التي تورث الذل التام.
وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى اهللا تعالى على هذين 
ــرع  األصلني: لم يظفر عدوه به إال على غرة وغيلة، وما أس

ما ينعشه اهللا عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته.
وإمنا يستقيم للعبد سلوكه هذا: باستقامة قلبه وجوارحه، 

واستقامة القلب بأمرين:
ــة اهللا تعالى في القلب على  ــر األول: أن تكون محب األم
جميع احملاب، فإذا تعارض حب اهللا تعالى وحب غيره: سبق 
ــواه، وما أسهل هذا بالدعوى، وما  حب اهللا تعالى حب ما س
أصعبه بالفعل، فعند االمتحان يكرم املرء أو يهان، وما أكثر 
ــا يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه على ما يحبه اهللا تعالى،  م
ــذا لم تتقدم محبة اهللا تعالى في قلبه جميع احملاب، وال  فه
ــنة اهللا تعالى فيمن هذا  كانت هي امللكة املؤمرة عليها، وس
ــأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، وال ينال شيئا  ش
ــا إال بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثار هواه وما يحبه  منه
ــى اهللا تعالى قضاء ال يرد  ــى محبة اهللا تعالى، وقد قض عل
ــيئا سواه عذب به والبد، وأن من  وال يدفع، أن من أحب ش
ــلطه عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان  خاف غيره س
شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه: لم يبارك فيه، ومن أرضى 

غيره بسخطه: أسخطه عليه والبد.
األمر الثاني: تعظيم األمر والنهي في القلب، وهو ناشئ 
عن تعظيم اآلمر الناهي، فإن اهللا تعالى ذم من ال يعظم أمره 
 .Øونهيه، فقال سبحانه وتعالى:  (ما لكم ال ترجون هللا وقارا

أي ما لكم ال تخافون اهللا تعالى وتعظمونه حق عظمته.
وأول مراتب تعظيم احلق عز وجل: تعظيم أمره ونهيه، 
ــم األمر والنهي: هو أال يعارضا بترخص جاف، وال  وتعظي

يعرضا لتشديد غال، وال يحمال على علة توهن االنقياد.
فتعظيم املؤمن ألمر اهللا تعالى ونهيه: دال على تعظيمه 
لصاحب األمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من األبرار، 
املشهود لهم باإلميان والتصديق، وصحة العقيدة والبراءة 
ــإن الرجل قد يتعاطى فعل األمر لنظر  من النفاق األكبر، ف
اخللق، وطلب املنزلة واجلاه عندهم، ويتقي املناهي خشية 
سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من احلدود 
ــي رتبت على املناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن  الت

تعظيم األمر والنهي، وال تعظيم اآلمر والناهي.
فعالمة التعظيم لألوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش 
ــرص على حتينها  ــا وواجباتها وكمالها، واحل على أركانه
ــارعة إليها عند وجوبها، واحلزن والكآبة  في أوقاتها، واملس

واألسف عند فوت حق من حقوقها.
فمن تعظيم أمر اهللا تعالى: اخلشوع في الصالة، وحضور 
ــرب تبارك وتعالى، الذي هو روحها  القلب فيها بني يدي ال
ــوع وال حضور كبدن ميت ال روح  ولبها، فصالة بال خش
ــدي إلى مخلوق مثله عبدا  ــتحيي العبد أن يه فيه، أفال يس
ــة ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية  ميتا أو جاري
ــواء  ممن قصده بها من ملك أو من أمير أو غيره؟ فهكذا س
ــوع واحلضور وجمع الهمة على  الصالة اخلالية عن اخلش
اهللا تعالى فيها مبنزلة هذا العبد امليت الذي يريد إهداءه إلى 
ــقطت  ــض امللوك! ولهذا ال يقبلها اهللا تعالى منه وإن أس بع
ــا، وال يثبه عليها، فإنه ليس للعبد  الفرض في أحكام الدني
ــند أحمد عن عمار  من صالته إال ما عقل منها، كما في مس
ــد ليصلي الصالة ما يكتب له  ــر ے قال: (إن العب بن ياس
ــرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها،  منها إال عش

ربعها، ثلثها، نصفها).

رمضانية
ومضات

مدار العبودية

النبوي
Ö£dG البردقوش

الثابت أن البردقوش موصوف في  حاالت 
احلجام أي الزكام كما ورد استخدامه في 

الطب النبوي في عالج ضغط الدم وعسر 
ــيدات كما انه يزيل املاء الزائد  الطمث عند الس

ــم. ويعد البردقوش من افضل األعشاب  في اجلس
املضادة لألكسدة.

نقض كفار مكة صلح احلديبية بإغارتهم على قبيلة 
خزاعة املوالية للمسلمني فاستنجدت بالرسول ژ، 
فخرج الرسول ژ إلى مكة بعشرة االف مقاتل من 
املسلمني، وملا علمت قريش ذلك استسلمت فدخل 
ــول ژ مكة بدون قتال ثم خطب في الكفار  الرس
ــفيان فهو آمن، ما  قائال: «ان من دخل بيت ابي س
ــون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كرمي وابن  تظن
اخ كرمي» فقال ژ: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم طاف 
الرسول ژ حول الكعبة وحطم األصنام وقد كان 
لذلك الفتح أثر كبير جدا في انتشار اإلسالم، فإن 
ــلمني على الكعبة بعد اجتاه القبلة  ــتيالء املس اس
نحوها جذب كثيرا من القبائل العربية إلى اإلسالم 
ثم اخضع الرسول ژ ما تبقى من نصارى جنران 
وعمان ولم يأت عام ١٠ هجرية إال وكانت اجلزيرة 

العربية تدين باإلسالم.

أخ كريم 
وابن أخ كريم

مع الحبيب المصطفى

عن أبي هريرة قال قال رسول 
ــام رمضان  اهللا ژ: «من ص
ــر له ما  ــابا غف إميانا واحتس
تقدم من ذنبه» رواه البخاري 

ومسلم.
احلديث دليل على فضل صوم 
ــم أثره حيث  ــان وعظي رمض
كان من أسباب مغفرة الذنوب 
ــيئات بشرط أن  وتكفير الس
ــان إميانا باهللا  ــوم رمض يص
ــوله وتصديقا بفرضية  ورس
الصيام وأن يصومه احتسابا 

وأن يجتنب الكبائر.

الصوم الصحيح
رمضان

åjOÉMCG

وليد األحمد متوسطا د.عبدالرحمن السميط -رحمه اهللا- والعماني باعبده في زجنبار

الصوم
ihÉàa

حكم الحقن

ــر فيقولون ان ما يصل إلى جوف  ــاء عندهم قاعدة فيما يفط ٭ الفقه
اإلنسان من املنافذ املعتادة يفطر مثل الفم واالنف والعني على تفصيل 

في األنف والعني.
فبالنسبة للسؤال عن احلقنة سواء كانت احلقنة حتت اجللد أو في الوريد 
والعروق ال تفطر وان كانت حقنة للتغذية أو للتخدير ما دام الصائم يأخذ 
هذه االبر في أي جزء من أجزاء بدنه في غير املنافذ الطبيعية والسبب 
في أن هذه احلقن ال تفطر هو أنها ال تصل إلى جوف اإلنسان بطريق 

معتاد وإمنا بطريق مسام اجللد أو العروق والشرايني.
لكن شيئا واحدا يفطر وهو احلقنة الشرجية، فاحلقنة الشرجية تفسيد 

الصوم.

ما حكم احلقنة واملسلم صائم، سواء أكانت في اجللد أو في 
الوريد أو حقنة التخدير هل تفطر أم ال؟

فتاوى د.عجيل النشمي

وليد األحمد: ال أنسى أهل زنجبار
والعماني باعبده وحبهم للكويت !

موقف دعوي

مع أيتام الهيئة اخليرية في إندونيسيا

أسر مكتب الشهداء بإندونيسيا يحملون صور شهدائهم في بالونات

في زيارة للدكتور عبدالرحمن السميط -رحمه اهللا- باملستشفى

إعداد: ليلى الشافعي


