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اكتشف العلماء حديثا ان املنطقة املسؤولة عن 
الكذب هي مقدمة الدماغ أي الناصية واكتشفوا 
ايضا ان منطقة الناصية تنش��ط بش��كل كبير 
أثناء اخلط��أ، ولذلك فقد خلصوا إلى نتيجة او 
حقيقة علمية بأن عمليات الكذب وعمليات اخلطأ 
تتم في أعلى ومقدم الدماغ في منطقة اس��مها 
الناصية، والعجيب ان القرآن حتدث عن وظيفة 
هذه الناصية قبل قرون طويلة فقال: )ناصية كاذبة 
خاطئة(، فوصف الناصية بالكذب واخلطأ وهذا 
ما يراه العلماء اليوم بأجهزة املسح املغناطيسي، 

فسبحان اهلل العظيم.

والكذب

صورة وآية

كان احد الفقراء يسكن في بيت قدمي، وكان يسمع 
لسقفه قرقعة مستمرة ألي حركة، فلما جاء صاحب 
املنزل، قال له الساكن: اصلح السقف، اصلح اهلل 

حالك.
فأجابه صاحب املنزل: ال تخف، فان السقف صائم 

يسبح ربه.
فقال الساكن: اخشى بعد االفطار ان يطيل السجود 

وهو يصلي القيام، فال يقوم وال اقوم!
املصدر:كتاب )بس��تان رمضان( لالس��تاذ محمد 

مبارك.

»السقف 
صائم«! ف

رائ
ط

الناصية

هو ام���ور بس���يطة عبارة 
عن سلة غذائية ولكن هي 
تعني لهم الكثير، والعطاء 
خلق كرمي تعلمناه من نبينا 
محمد ژ، فقد روى مسلم 
عن انس ان رجال سأل النبي 
ژ عما بني جبلني فأعطاه 
اياها فأت���ى قومه فقال اي 
قوم اسلموا فواهلل ان محمدا 
يعطي عط���اء من ال يخاف 
الفقر، فمن اسباب السعادة 
العطاء، فاإلنسان هو الذي 
يحتاج ان يعطى ألنه بحاجة 
الى الشعور بالسعادة وليس 
ألنه محتاج او فقير، فالعطاء 
ارض خصبة يبرز فيها اهل 

اخلير بذورهم.

هدية بسيطة! فاستغربت 
وقلت لهم: أمنذ 20 عاما لم 
تأكلوا االرز؟ قالوا: نعم، هنا 
شعرت بالنعم التي انعم اهلل 
بها علينا وحمدت اهلل عز 
وجل على ما منلك من نعم 
كثيرة، كما ش���عرت حينها 
بالعطاء واهميته الى هؤالء 
وكيف يدخل العطاء السرور 
عليهم وقد حرموا من كثير 
م���ن متع الدني���ا، ووجدنا 
منهم من يش���رب من مياه 
الب���رك واالمط���ار، وهناك 
شعرت مبا يجب على اهل 
العطاء فعله، وتبني لي حجم 
واهمية العطاء مع بساطته، 
فمن وجهة نظرك ونظري 
ان ما قدم لي���س كثيرا بل 

ساعات لكي اقابلكم؟ فتعجب 
اهالي القبائل واندهش���وا، 
حينها وجهت لهم سؤاال آخر 
وقلت: هل تعلمون ملاذا اتيت 
لكم الى هنا؟ بدوا مندهشني 
الس���بب، قلت:  ال يعرفون 
ألنني اخوكم في االس���الم 
وانتم اخوان���ي ويجب ان 
نساعدكم وقد جئنا بهدية 
بسيطة متواضعة، فأرجو 
ان تقبلوها وتسامحونا على 
التقصير، وقدمنا لهم األرز 
والزيت وقطعة الناموسية 
)قماش(، استغرب رئيسهم 
من حديثي وقال: اتقول انها 
هدية بس���يطة؟ قلت: نعم، 
قال: هل تعلم ان هذا االرز لم 
آكله منذ 20 عاما وانت تقول 

رئي���س قط���اع افريقيا 
ب�»الرحم���ة العاملية« خالد 
اجلهي���م ي���روي لنا بعض 
ما قابله، فيقول: ان تعطي 
وأال تنتظر مقابال هو جهاد 
عظيم للنفس وقيمة اخالقية 
كبي���رة، تعال لتق���رأ هذه 
القصة الرائعة التي تعرف 
العطاء  من خاللها معن���ى 
وأهميته، والقصة حدثت في 
النيجر حينما كنا في قافلة 
اغاثية وعند وصولنا جتمع 
اهال���ي القبائل احملرومون 
من اخليرات التي قد جتدها 
امامك في ذهاب���ك وإيابك، 
وفجأة وجهت لهم س���ؤاال: 
هل تعلمون انني خرجت من 
بالدي بالطائرة ألكثر من 10 

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

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

اهلل سبحانه وتعالى املسؤول املرجو اإلجابة أن يتوالكم 
في الدنيا واآلخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، 
وأن يجعلك��م ممن إذا أنعم اهلل عليه ش��كر، وإذا ابتلي 

صبر، وإذا أذنب استغفر.
فإن ه��ذه األمور الثالثة: هي عنوان س��عادة العبد، 
وعالمة فالحه في دنياه وأخراه، وال ينفك عبد عنها أبدا، 

فإن العبد دائم التقلب بني هذه األطباق الثالثة.
األول: نعم من اهلل تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، 
وهو مبني على ثالثة أركان: االعتراف بها باطنا، والتحدث 
بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها، 

فإذا فعل ذلك: فقد شكرها، مع تقصيره في شكرها.
الثاني: محن من اهلل تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها 
الصبر والتسليم، والصبر: حبس النفس عن التسخط 
باملقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس اجلوارح عن 

املعصية، كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه.
فم��دار الصبر على هذه األركان الثالثة، فإذا قام به 
العبد كما ينبغي: انقلبت احملنة في حقه منحة، واستحالت 
البلية عطية، وصار املكروه محبوبا، فإن اهلل س��بحانه 
وتعالى ل��م يبتله ليهلكه، وإمنا ابت��اله ليمتحن صبره 

وعبوديته.
فإن هلل تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له 
عليه عبودية في الس��راء، وله عليه عبودية فيما يكره، 
كم��ا له عليه عبودية فيما يح��ب، وأكثر اخللق يعطون 
العبودية فيما يحبون، والش��أن في إعطاء العبودية في 
املكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم 
عن��د اهلل تعالى، فالوضوء باملاء البارد في ش��دة احلر: 
عبودية، والوضوء باملاء البارد في شدة البرد: عبودية، 
ولكن فرق عظيم بني العبوديتني، فمن كان عبدا هلل في 
احلالت��ني، قائما بحقه في املكروه واحملبوب: فذلك الذي 

تناوله قوله تعالى:  )أليس اهلل بكاف عبده﴾.
فالكفاي��ة التامة مع العبودية التام��ة، والناقصة مع 
الناقص��ة، فمن وجد خيرا: فليحمد اهلل، ومن وجد غير 

ذلك: فال يلومن إال نفسه.
وهؤالء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان، 
قال اهلل تعالى:  )إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى 
برب��ك وكيال﴾. وملا علم عدو اهلل إبليس أن اهلل تعالى ال 
يس��لم عباده إليه، وال يسلطه عليهم: قال تعالى:  )ولقد 
ص��دق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني 
)20( وم��ا كان له عليهم من س��لطان إال لنعلم من يؤمن 
باآلخرة ممن هو منها في ش��ك وربك على كل ش��يء 

حفيظ )21﴾.
فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده املؤمنني، فإنهم 
في حرزه وكالءته وحفظه وحتت كنفه، وإن اغتال عدوه 
أحده��م كما يغتال اللص الرج��ل الغافل: فهذا البد منه، 
ألن العبد قد بلي بالغفلة والش��هوة والغضب، ودخوله 
عل��ى العبد من هذه األبواب الثالثة، ولو احتزر العبد ما 
احتزر: فالبد له من غفلة، والبد له من ش��هوة، والبد له 
من غضب. وقد كان آدم أبو البشر ژ: من أحلم اخللق 
وأرجحه��م عقال وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو اهلل 
حتى أوقعه فيه، فما الظن بفراشة احللم، ومن عقله في 

جنب عقل أبيه: كقطرة في بحر؟
ولك��ن عدو اهلل ال يخلص إل��ى املؤمن إال غيلة على 
غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه ال يستقيل ربه عز وجل 
بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل اهلل 

تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله.

رمضانية
ومضات

العبودية في السراء والضراء

النبوي
الطب الزنجبيل

ذكر الزجنبيل في القرآن الكرمي )ويسقون فيها 
كأسا كان مزاجها زجنبيال(، قال ابوسعيد اخلدري 
ÿ أهدى ملك الروم الى رس��ول اهلل ژ جرة 

زجنبيل فاطعم كل انسان قطعة واطعمني قطعة« 
وقال اب��ن القيم: »الزجنبيل معني على الهضم ملني 

للبطن تلينا معتدال نافعا من س��دد الكبد العارض عن 
الب��رد والرطوب��ة ومن ظلمة البصر وه��و باجلملة صالح 

للكبد واملعدة.

يوم فتح مكة أس��لم أبو قحافة )ابو سيدنا أبي 
بكر( وكان اس��المه متأخرا جدا وكان قد عمي، 
فأخذه س��يدنا ابو بكر وذهب به إلى النبي ژ 
ليعلن اسالمه ويبايع النبي ژ فقال النبي ژ: 
»يا ابا بكر هال تركت الشيخ في بيته، فذهبنا نحن 
اليه«، فقال ابو بكر: ألنت احق ان يؤتى اليك يا 
رسول اهلل.. واسلم ابو قحافة.. فبكى سيدنا ابو 
بكر الصديق، فقالوا له: هذا يوم فرحة، فأبوك 
اسلم وجنا من النار فما الذي يبكيك؟ قال: الني 
كنت احب ان الذي بايع النبي اآلن ليس ابي ولكن 
اب��و طالب، ألن ذلك كان سيس��عد النبي اكثر.. 
سبحان اهلل، فرحته لفرح النبي اكبر من فرحته 

البيه فأين نحن من هذا اخللق؟!

هذا يوم فرحة
مع الحبيب المصطفى

عن أبي هريرة ÿ، قال: قال 
رس��ول اهلل ژ: »ال تقدم��وا 
رمضان بصوم يوم وال يومني إال 
رجل كان يصوم صوما فليصمه« 

متفق عليه.
وردت أحاديث ع��ن النبي ژ 
تنهى ع��ن الصيام في النصف 
الثاني من شعبان إال في حالني: 
األولى: من كانت له عادة بالصيام، 
والثانية: اذا وصل النصف الثاني 
من شعبان بالنصف األول وعلى 
املسلم أال يتنطع ويجاوز حدود 

الشرع.

النهي عن التقديم
رمضان

أحاديث

خالد اجلهيم متوسطا يتامى النيجر

اجلهيم يستمع إلى شكوى الفقراء

الصوم
فتاوى

النصاب
٭ النصاب النقدي هو ما يساوي قيمته 85 غراما من الذهب، فإذا ملك املسلم 
من النقود ما يس��اوي 85 غراما من الذه��ب، وجبت عليه الزكاة فيخرج %2.5 
وتقدير النصاب يساوي 340 دينارا، فاذا ملكت هذا بدأ النصاب عندك مع توافر 
الش��روط األخرى. ومرجع هذا التقدير ال��ى األحداث التي بينت مقدار نصاب 
النق��ود، ففي نصاب الفضة ورد قوله صلوات اهلل وس��المه عليه: »ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة« )مس��لم والبخاري(. والورق، بكسر الراء، 
وفتحها، واسكانها يعني الدراهم املضروبة، واالوقية اربعون درهما، فاخلمس 
اواق: مائتا درهم وفي تقدير نصاب الذهب فقد قدره جمهور الفقهاء بعشرين 
دين��ارا، وقد ورد في هذا التحديد أحاديث مرفوعة يقوي بعضها بعضا، منها 
حديث بن أبي طالب ÿ مرفوعا: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول 
ففيها خمس��ة دراهم، وليس عليك ش��يء � يعني في الذهب � حتى يكون لك 
عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها احلول، ففيها نصف 
دين��ار« وقد عمل الصحابة بهذا التقدير حتى اصبح اجماعا، وفي ذلك ما رواه 
انس بن مالك ÿ قال: والني عمر ÿ على الصدقات فأمرني أن آخذ من كل 
عشرين دينارا نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة دنانير، ففيه نصف درهم«.

والدين��ار يزن 4.25 غرامات فيكون حاصل ضرب 4.25 × 200 = 595 غراما، 
فمن ملك من السبائك 595 غراما أو يزيد وجب عليه %2.5

ما نصاب املال، مبعنى إذا كان عندي  مائة دينار هل جتب علي الزكاة؟

فتاوى د.عجيل النشمي

خالد الجهيم: في النيجر 
لم يأكلوا أرزًا منذ 20 عامًا

موقف دعوي

..ويتفقد أحد املشاريع

إعداد: ليلى الشافعي


