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ــرات املرات،  هذه قطرة ماء واحدة مكبرة عش
ــمى قوة التوتر  لقد اودع اهللا في املاء قوة تس
السطحي لوال هذه القوة لم تتماسك هذه القطرة، 
ولم يستطع املاء ان يتبخر ولن ينزل املطر ولن 
ــن العجيب ان العلماء  توجد احلياة اصال، ولك
عندما احصوا عدد اجلزيئات في قطرة ماء واحدة 
وجدوا في كل قطرة صغيرة هنالك خمسة آالف 
مليون جزيء ماء يقول تعالى: (وجعلنا من املاء 

كل شيء حي) ڈ.

ماء

صورة وآية

رأى طفيلي جماعة ذاهبني، فظن انهم يذهبون 
ــم، اذا هم قد طلبهم  ــى وليمة، فدخل معه ال
ــا دخلوا عليه أمر  ــلطان في جناية، فلم الس
ــوا، فلما وصلت النوبة الى  بضربهم فضرب
ــالد: اضربني على بطني  ــي قال للج الطفيل

ــئل عن  فلوالها لم أصل الى هذه احلال، فس
قصته فأخبرهم انه ليس من هؤالء اجلانني، 
وإمنا رآهم مجتمعني فظن انهم ذاهبون الى 
دعوة فدخل معهم، فبحثوا عن أمره فوجدوه 

صادقا فأطلقوه.
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منشي عليها واملمهدة ملرور 
الســـيارات، لذلك كنا نحتاج 
ســـيارة جيب كبيرة لتسهل 
علينا النقل بني اهل احلاجة، 
الذي  البعض: ما  رمبا يقول 
يدفعكم للذهـــاب الى هناك؟ 
وهـــل هناك ســـر لوجودكم 
في عمق االزمـــة؟ فأقول: ال 
يخفـــى عليكم االجر من اهللا 
سبحانه وهو بال شك عامل 
مهم ودافع اساســـي ليجعل 
العاملني فـــي العمل اخليري 
يجتازون الصعاب واملخاطر 
ليصلوا الى هناك رغبة منهم 
في صناعة البسمة على وجوه 
اآلخرين، وهي فن ال يتقنهه 
اال اصحاب القلوب الرحيمة، 
وقد جتسدت امامي في شخص 
اخينا عبداللطيف الهاجري- 
رحمه اهللا- الذي علمني هذا 
املعنـــى اجلميل الذي يصف 
روحه النقية، فرحمك اهللا يا 

ابا عبدالرحمن.

املاشية وماتت جميعها،  من 
وتنتشر في الشوارع الكثير من 
احليوانات التي لم يعد واضحا 
منها اال عظمها ويستخدمها 
البعض للتنقـــل، وايضا لم 
اجد مبنى لـــم يصبه الدمار 
التي  الدموية  جراء االحداث 
كانت جتري بني بعض القوات 
املناوئـــة للحكومة املركزية، 
فها هو مدير مكتبنا يخبرني 
الفندق بانه  قبل مغادرتـــي 
قد مت تنفيذ عملية تفجيرية 
بالفندق الذي كنت اسكن فيه 
وتسبب في قتل اربعة وزراء 
في احلكومة الصومالية وعدد 
كبير من احلضور، حقا انها 
مآس تدمي القلب قبل العني.

ونحن بني ما نشهده من 
جوع يقتـــل االطفال ومنهم 
سقيم يقتل االبرياء واحسست 
خالل تواجدي في مقديشـــو 
واثناء مرورنا بالطرق املليئة 
باحلفر بنعمـــة الطرق التي 

يومي، وما زلـــت اذكر ذلك 
األب الـــذي كان متواجدا في 
الـــذي اقمناه  املخيم الطبي 
في العاصمة مقديشو، فلقد 
التقيت به وقـــد وضع ابنه 
بني يديه الـــذي كان مصابا 
بضعف شديد وهزال، وكانت 
الفطريات وكان  متأل وجهه 
مقبال على املوت، قلت له: هذا 
بالء من اهللا سبحانه، فاصبر 
واحتسب األجر من اهللا وبإذن 
اهللا سيشفي اهللا ابنك، فقال 
وعينه تدمع: انا امتنى فقط ان 
يحفظ اهللا ابني وأال ميوت بني 
يدي، مستعد ان يبقى هكذا 
ولكن ال اريد ان افقده، يا اهللا 
يا له من مشهد ابوي كرمي لم 
استطع ان اتكلم معه سوى 
انني استمررت في الدعاء له 

والبنه.
وهذه املرأة العجوز تقول 
لي وقد اصابها الوهن ما اهللا 
به عليم: كنـــت املك الكثير 

افريقيا  رئيـــس قطـــاع 
العاملية» سعد  في «الرحمة 
العتيبي يقول: املواقف التي 
حتصل معنا في امليدان اإلغاثي 
كثيرة وايضـــا مع اصحاب 
االيادي اخليرة، ففي رمضان 
عام ١٤٣٣هــــ وبالتحديد في 
الذي شهد مأساة  الصومال 
الى  القرن االفريقي وصلت 
مقديشـــو فـــي ظـــل االزمة 
الصومالية األمنيـــة، وكنا 
اول منظمة خيرية كويتية 
تتواجد هناك، وكنت احرص 
على سماع قصص ومشاهدات 
ناس اصابهم القحط واجلوع 
ونقص في االموال واألنفس 
والثمرات، وكانت قصصهم 
عبرا نحتاج ان نتفكر فيها، 
فقد ابدل اهللا حالهم واصبحوا 
مشـــردين بعد ان كانت لهم 
ديار وماتت املاشية واصابهم 
القحط وفقدوا الزرع، وكان 
املوت يحصد االنسان بشكل 
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إن الظلم عند اهللا عز وجل يوم القيامة 
ــن ثالثة: ديوان ال يغفر اهللا منه  له دواوي
شيئا، وهو الشرك به، وديوان ال يترك اهللا 
تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم 
بعضا، فإن اهللا تعالى يستوفيه كله، وديوان 
ال يعبأ اهللا به، وهو ظلم العبد نفسه بينه 
وبني ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف 
الدواوين وأسرعها محوا، فإنه ميحي بالتوبة 
واالستغفار واحلسنات املاحية واملصائب 
املكفرة ونحو ذلك، بخالف ديوان الشرك: 
فإنه ال ميحى إال بالتوحيد، وديوان املظالم 
ــى أربابها  ــى إال باخلروج منها إل ال ميح

واستحاللهم منها.
وملا كان الشرك أعظم الدواوين الثالثة 
عند اهللا عز وجل: حرم اجلنة على أهله، فال 
تدخل اجلنة نفس مشركة، وإمنا يدخلها 
أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، 
فمن لم يكن معه مفتاح: لم يفتح له بابها، 
ــنان له فلن  ــك إن أتى مبفتاح ال أس وكذل

ميكن الفتح به.
وأسنان هذا املفتاح: هي الصالة، والصيام، 
والزكاة، واحلج، واجلهاد، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وصدق احلديث، وأداء 
األمانة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، فأي 
عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صاحلا من 
التوحيد، وركب فيه أسنانا من األوامر، جاء 
يوم القيامة إلى باب اجلنة ومعه مفتاحها 
ــح إال به، فلم يعقه عن الفتح  الذي ال يفت
عائق، اللهم إال أن تكون له ذنوب وخطايا 
وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار 
ــه يحبس عن  ــتغفار، فإن ــة واالس بالتوب
ــا، وإن لم يطهره  اجلنة حتى يتطهر منه
املوقف وأهواله وشدائده، فالبد من دخول 
النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه 
ــخه، ثم يخرج منها فيدخل اجلنة،  ووس
فإنها دار الطيبني ال يدخلها إال طيب، قال 
سبحانه وتعالى: (الذين تتوفاهم املالئكة 
طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة 

مبا كنتم تعملون).
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التلبينة
عن عائشة رضي اهللا عنها أنها إذا مات امليت 
ــاء ثم تفرقن إال  من أهلها فاجتمع لذلك النس

أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت 
ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن 
منها فإني سمعت رسول اهللا ژ يقول: «التلبينة 

مجمة لفوائد املريض، تذهب ببعض احلزن» رواه 
البخاري ومسلم. والتلبينة حساء يعمل من ملعقتني 

ــعير بنخالته ثم يضاف إليها كوب من  من دقيق الش
ــاء وتطهى على نار هادئة ملدة ٥ دقائق ثم يضاف كوب  امل

لنب وملعقة عسل نحل.

جلس رسول اهللا ژ في املسجد يوم فتح 
مكة، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح 
الكعبة في يده، فقال: يا رسول اهللا، اجمع 
ــقاية فقال النبي ژ:  لنا احلجابة مع الس
أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له، فقال: هاك 
ــان، اليوم يوم بر ووفاء،  مفتاحك يا عثم
خذوها خالدة مخلدة إني لم أدفعها إليكم 
ولكن اهللا دفعها إليكم أي «حجابة البيت» 

وال ينزعها منكم إال ظالم».

ال ينزعها 
منكم إال ظالم

مع الحبيب المصطفى

ــي هريرة ے عن  عن أب
النبي ژ قال: قال اهللا عز 
إلي  ــب عبادي  وجل: «أح

أعجلهم فطرا».
حديث قدسي يثبت صفة 
احملبة هللا تعالى ويحث على 

تعجيل الفطر. 
ــني تفاضل الناس في  ويب
محبة اهللا لهم لقوله: (أحب 
عبادي إلي) فكل ما زاد اتباع 
ازدادت  ــي ژ  للنب العبد 

محبة اهللا تعالى له.

أحب العباد
رمضان
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..ويحمل أحد اليتامى

..ويحمل املساعداتالعتيبي يالعب أطفاال يتامىرئيس الوزراء اجليبوتي يقلد العتيبي وسام فارس

الصوم
ihÉàaمن غير علم صاحب المال

٭ إذا أعطى املزكي بيت الزكاة او اي هيئة خيرية اخرى جتمع 
الزكاة فهو يوكل هذه اجلهة في توزيع زكاته مبعرفة بيت الزكاة 

او اي هيئة خيرية اخرى، ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.

٭ ال يجب ان يفطر اإلنسان على متر وإمنا هي سنة عن الرسول 
ــول ژ: انه كان يفطر على  ژ فقد روى أنس بن مالك عن الرس
ــات قبل ان يصلي فإن لم تكون رطبات فتمرات فإن لم تكن  رطب

مترات حسا حسوات من ماء.

هل يجزئ إعطاء الزكاة لبيت الزكاة ليتولى 
توزيعها من غير علم صاحب املال باجلهة على 
اعتبار ثقته بهذه اجلهة؟

السائلة ت.ع.ي. تقول: 
هل يجب حني يؤذن املغرب  ان تفطر على متر؟

فتاوى د.عجيل النشمي

العتيبي: قال وعينه تدمع .. أتمنى
أن يحفظ اهللا ابني وال يموت بين يدي

موقف دعوي

إعداد: ليلى الشافعي


