




إنَّ �حلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ون�س���تغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من �س���رور �أنف�س���نا و�س���يئات  �
إله �إال �هلل وحده  �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�س���ل له، ومن ي�س���لل فال هادي له، و�أ�س���هد �أن ال �

ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله.
�س���المية )نفح���ات( نقدمها �إىل �لق���ّر�ء �لكر�م،  ول من جملتنا �الإ �أم���ا بع���د، فه���ذ� �لعدد �الأ
�سالمية عند عموم �مل�سلمني، ال �سّيما يف زمن  وكلنا �أمل يف �أن ُت�سهم يف تنمية و�إثر�ء �لثقافة �الإ
�س���المية، حيث �أّثر �ختالط �لثقافات يف تكوين �سخ�س���ياتهم،  �س���عفهم ، و�نح�س���ار ثقافتهم �الإ

وت�سكيل �أ�سرهم ، ما قد ينتج عنه �سياع هويتهم كاأمة م�ستقلة لها تاريخها وح�سارتها.
مة  �سالمية لتجديد حا�سر �الأ ميان، حتمل يف طياتها بعث �حل�سارة �الإ إنها نفحات من �الإ �

مة �إال مبا �سلح به �أّولها. مبا�سيها، على قاعدة: ال ي�سلح �آخر هذه �الأ
وكّلن���ا �أم���ل يف �أن جتد )نفحات( جمهور�ً و��س���عاً من �لقّر�ء و�مل�س���اركني م���ا يحقق �أهد�فها، 
د�ب �لنبوية،  حكام �ل�س���نيَّة، و�الآ وي���ويف بتطلعاته���ا، نحو عودٍة �س���ادقٍة للمفاهيم �لقر�آني���ة، و�الأ

�سالمية. و�لقيم �الإ
�سالمية� لت�سكل  و�إىل �أن يتحقق ذلك، نزف بعث )�لنفحات( لتن�سم �إىل جمهور �ملجالت �الإ
إ�س���المياً مق���روء�ً هادفاً، ي�س���اهم يف توعية �مل�س���لمني، ليت�س���نَّمو� ذروة �ل�س���رف،  معه���م �إعالم���اً �

�سو� لبا�س �لعز ، وينقلو� �أقد�مهم �سعود�ً �إىل جبال �ل�سم، وما ذلك على �هلل بعزيز. ويتقمَّ
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اإعــــــداد:
د. اأبـو بـكـر بن �سامل الـ�سـهـال

{ي���ا �أيه���ا �لذين �آمن���و� �تق���و� �هلل و�بتغو� 
لعلك���م  �س���بيله  يف  وجاه���دو�  �لو�س���يلة  إلي���ه  �

تفلحون} )�ملائدة: 35(.

ميان  هل �الإ ن���د�ء من �لرحمن �لرحي���م الأ
لي���زد�دو� �إمياناً م���ع �إميانهم ويبتعدو� عن كّل 
ما ينق�س �إميانهم �أو ي�سينه، وكّل �آية تبد�أ بيا 
�أيه���ا �لذي���ن �آمنو� تدّل على �أن م���ا بعد �لند�ء 
مي���ان �إن كان �أمر�ً �مُتثل، و�إن كان نهياً  من �الإ

�جُتنب.

مر بعده  ن���د�ء فيه تكرمي للموؤمن���ني، و�الأ
�ملعا�س���ي  �لوق���وع يف  م���ن  له���م  في���ه حتذي���ر 
�لوقاي���ة،  م���ن  ه���ي  �لتق���وى  إذ  � و�ملخالف���ات، 
و�لوقاي���ة تك���ون مّما ي���وؤذي وي�س���ر، فهو ند�ء 
رحم���ة للموؤمن���ني ور�أف���ة به���م حت���ى ال يقعو� 
فيم���ا يغ�س���ب �هلل تع���اىل فيعاقبه���م �هلل عل���ى 

و�مره، و�لوقوع يف نو�هيه. خمالفتهم الأ
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و�هلل �س���بحانه وتعاىل �س���ّمى نف�سه كما يف 
بد�ية كل �س���ورة ���� �إال �س���ورة �لتوبة ���� بالرحمن 
و�مر  �لرحيم، فهذه �لند�ء�ت من �هلل، وهذه �الأ
ن  و�لزو�جر من مقت�س���ى رحمته �س���بحانه، الأ
ت�س���ريعاتِه ع���زَّ وج���ّل و�أحكامه ل�س���الح �لفرد 

و�جلماعة.
ية تقربنا �إىل  وملا كانت �لتقوى يف هذه �الآ
�هلل باجتناب ما نهى عنه وزجر، �أمرنا �سبحانه 
بالق���رب من���ه بفع���ل ما �أم���ر، فق���ال: )و�بتغو� 
ر�دة،  إليه �لو�س���يلة( و�البتغاء ه���و �لطلب و�الإ �
عل���ى  فدّل���ت  تع���اىل،  �هلل  �إىل  �أي:  إلي���ه(  و)�
�إخال�س �لطلب و�لدعاء هلل �سبحانه و�إخال�س 
إليه، فكيف ُيَت�س���ور عاقل ذو  كل عم���ل يقربنا �
لّب �أن يق�سد غري �هلل يف طلبه �سو�ء كان طلباً 
إذ �هلل �س���بحانه ه���و �ملعطي  �س���غري�ً �أو كب���ري�ً، �
و�ملانع و�لبا�س���ط و�لقاب����س و�لر�زق )فابتغو� 
عن���د �هلل �ل���رزق( فالت���وكل على �هلل �س���بحانه 
رز�ق وع���دم ك�س���بها  عم���ال و�الأ يف حت�س���يل �الأ
من �حلر�م من �أهم �أ�س���باب �لرزق، وكذ� �سائر 
�لُقرب و�لطاعات ينبغي �أن يبتغى �هلل بها، كما 
حد عنده من نعمة جتزى  قال تعاىل: {وما الأ
على}، فابتغاء وجه �هلل  �إال �بتغاء وجه ربه �الأ
إليه فر�س عظيم  تع���اىل يف كّل ما يتو�س���ل به �
عل���ى �لعب���د �ملوح���د، وهو �مل���ر�د ب�)�لو�س���يلة(، 
إذ �لو�س���يلة ه���ي )�لُقرب���ة( �إىل �لطاع���ة �لت���ي  �
تق���ّرب �إىل �هلل تع���اىل، و�لطاع���ة ه���ي طاع���ة 
�هلل ور�س���وله، ق���ال تع���اىل: {و�أطيع���و� �هلل 
و�لر�سول لعلكم ترحمون} )�آل عمر�ن: 132( 

ية �أو يف غريها �أن  ولي�س���ت �لو�سيلة يف هذه �الآ
جتعل ر�سول �هلل �ملطاع و�سيطاً بينك وبني 
�هلل كما يظن �لبع�س ، فكل �ملف�سرين متفقون 
على �أن �لو�سيلة: �ملق�سود بها، �لتقرب �إىل �هلل 
بالطاعات، فالتو�سل �ملر�د به: �لتقرب مبعنى 

�لتو�سل.

و�لتو�سل �إىل �هلل بر�سوله يكون بطاعة 
مبحب���ة  ويك���ون  نو�هي���ه  و�جتن���اب  �أو�م���ره 
و�ال�س���تنان  بهدي���ه  و�القت���د�ء   لر�س���ول�
ب�س���نته، ومن ذلك �جلهاد يف �سبيل �هلل تعاىل، 
ه  �سالم خ�سّ ولكن ملا كان �جلهاد ذروة �سنام �الإ
�هلل بالذك���ر بع���د ذكر �لعام، و�جله���اد هو بذل 
�جله���د و�لو�س���ع، وهو �أن���و�ع: منه جه���اد �ليد 
و�لل�س���ان و�لكلم���ة و�لقل���م و�مل���ال، ومنه جهاد 
�لكفار و�ملنافقني و�أهل �ملنكر و�لع�س���اة، ومنه 
جه���اد �لنف�س و�ل�س���يطان، ولكل ذلك �س���روط 
جم���ال  هن���ا  لي����س  و�أح���كام  و�آد�ب  و�س���و�بط 

ذكرها.

و�مر �ملجملة  كل هذه �لنو�هي �ملجملة و�الأ
و�ملف�س���لة لنن���ال رحم���ة �هلل تع���اىل بالف���الح 
خرة،  و�لنج���اح و�لفوز و�لن�س���ر يف �لدني���ا و�الآ
ية بالتحب���ب �إىل عباده  فكم���ا ب���د�أ �س���بحانه �الآ
ميان، ختم بثمرة هذ�  وخماطبتهم بو�سف �الإ
مي���ان وهو �لفالح و�لنجاة من �لنار و�لفوز  �الإ
باجلن���ة )فمن زح���زح عن �لن���ار و�أدخل �جلنة 

فقد فاز(. بّلغنا �هلل ذلك، �آمني.



اإعــــــداد:
ف�سيلة ال�سيخ حممود بن �سفا ال�سياد العكال

�إن �مل���رء معر�ٌس للمخاطر يف هذه �لدنيا، 
�س���و�ء كان من �ل�سيطان �لذي هو عدٌو خبيث 
ذى  حري����س على �إ�س���الل بني �آدم و�إحل���اق �الأ
به���م، �أو من �إهمال �ملرء مل�س���الح نف�س���ه وترك 
�حليط���ة و�حلذر، وقد نّبه �لنبي �أمته على 
ه���ذه �ملخاط���ر وكيفي���ة �الحرت�����س منه���ا يف 
�أحادي���ث كث���رية منها: م���ا رو�ه جاب���ر بن عبد 
 :هلل ر�س���ي �هلل عنهما قال: قال ر�سول �هلل�
�س���قية، و�أجيف���و�  ني���ة، و�أوك���و� �الأ )خّم���رو� �الآ
ب���و�ب، و�كفتو� �س���بيانكم عند �لع�س���اء فاإن  �الأ
للجن �نت�سار�ً وخطفة، و�أطفئو� �مل�سابيح عند 
�لرق���اد ف���اإن �لفوي�س���قة رمبا �ج���رتت �لفتيلة 
فاأحرقت �أهل �لبيت (. �أخرجه �لبخاري برقم 
)3280( وم�سلم برقم )2012( و�أبو د�ود برقم 

)2732( و�لرتمذي برقم )1812(.

ه���ذ� �حلديث في���ه جمٌل من �أن���و�ع �خلري 
و�لدني���ا  خ���رة  �الآ مل�س���الح  �جلامع���ة  دب  و�الأ
د�ب �لتي هي �سبب لل�سالمة  فاأمر بهذه �الآ
خطار �لتي  إيذ�ء �ل�س���يطان وغريه من �الأ من �

ن�سان. حتدق باالإ

نية و�أوكئو� �ل�سقاء(: �أواًل: )خّمرو� �الآ

و�ل�س���قاء:  �لتغطي���ة،  هن���ا:  و�لتخم���ري 
�لقربة و�س���بهها، و�لوكاء: �خليط �لذي ي�س���ّد 
إذ� كان  ن���اء � ب���ه، فكاأنه ق���ال: �ربط���و� فم �الإ

مّما يربط مثله.

مر فو�ئد: �سيانة من �ل�سياطني  ولهذ� �الأ
و�لنجا�س���ات و�حل�س���ر�ت وغريه���ا م���ن �لوباء 
�ل���ذي ين���زل يف ليل���ة م���ن �ل�س���نة، ويف رو�ي���ة: 
)�إن يف �ل�س���نة لليل���ة(، ويف رو�ية: )يوماً ينزل 
وب���اء ال مي���ر باإناء لي����س عليه غطاء، �أو �س���يء 
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لي����س علي���ه وكاء �إال ن���زل في���ه ذل���ك �لوب���اء( 
عاجم يتقون ذل���ك يف كانون  ق���ال �للي���ث: و�الأ

ول. �الأ
ف���اإن كان �لتخم���ري متع���ذر�ً فيغط���ى ول���و 
بعر����س ع���ود علي���ه، كم���ا يف �حلدي���ث: )ول���و 
تعُر����س علي���ه �س���يئاً( ب�س���م �ل���ر�ء وك�س���رها، 
ومعن���اه �إن مل تق���در �أن تغطي فال �أقّل من �أن 
تعر����س عليه ع���ود�ً. وذلك مبّده عليه عر�س���اً 

- �أي: خالف �لطول-.
ن���اء( فاإن���ه يري���د  ويف رو�ي���ة: )�أكفئ���و� �الإ
تدع���وه  ال  فارغ���اً،  كان  إذ�  � وحول���وه  �قلب���وه 
إذ�  � ن���اء:  �الإ : كف���اأت  يق���ال  �س���احياً،  مفتوح���اً 

قلبته .
بو�ب(: �أي �أغلقوها ثانياً: )�أجيفو� �الأ

م���ر باإغالق  ق���ال �ب���ن دقي���ق �لعي���د: يف �الأ
و�لدنيوي���ة  �لديني���ة  �مل�س���الح  م���ن  ب���و�ب  �الأ
م���و�ل م���ن �أه���ل �لعب���ث  نف����س و�الأ حر��س���ة �الأ

و�لف�ساد وال �سّيما �ل�سياطني.
ثالثاً: )�كفتو� �سبيانكم عند �لع�ساء(

إذ� ��ستجنح �لليل �أو كان جنح  ويف رو�ية: )�
�لليل( و�ملعنى �إقباله بعد غروب �ل�س���م�س كما 
إذ� غابت �ل�س���م�س( ومعنى  يف رو�ي���ة م�س���لم: )�
إليكم وكل  )�كفت���و� �س���بيانكم(: �أي �س���موهم �
من �س���ممته �إىل �س���يء فق���د كفته، و�ملق�س���ود 
إليك���م و�أدخلوه���م �لبي���وت  � �س���مو� �س���بيانكم 

و�منعوهم من �النت�سار.
قال �بن �جلوزي: �إمنا خيف على �ل�سبيان 

ن �لنجا�س���ة �لت���ي تل���وذ بها  يف تل���ك �ل�س���اعة الأ
و�لذك���ر  غالب���اً،  معه���م  موج���ودة  �ل�س���ياطني 
�لذي يحرز منهم مفقود من �ل�س���بيان غالباً، 
مب���ا  يتعلق���ون  �نت�س���ارهم  عن���د  و�ل�س���ياطني 
ميكنهم �لتعلق به، فلذلك خيف على �ل�سبيان 

يف ذلك �لوقت. فتح �لباري )393/6(.
ر�بعاً: )�أطفئو� �مل�سابيح(: 

إذ� بات ببيت لي�س  قال �لقرطبي: فالو�حد �
في���ه غ���ريه وفي���ه ن���ار فعلي���ه �أن يطفئه���ا قبل 
نوم���ه �أو يفعل معها ما يوؤمن معه �الحرت�ق. 
وكذ� �إن كان يف �لبيت جماعة فاإنه يتعني على 
بع�س���هم، و�أحّقه���م بذل���ك �آخرهم نوم���اً، فمن 
د�ئه���ا  ف���ّرط يف ذل���ك كان لل�س���نة خمالف���اً والأ

تاركاً. فتح �لباري )89/11(.
و�لعل���ة يف ذل���ك: خ�س���ية �ح���رت�ق �لبي���ت 
�لفتيل���ة  �ج���رتت  رمب���ا  �لفوي�س���قة  )ف���اإن 
فاأحرقت �أهل �لبيت( ويف رو�ية: )ت�سرم على 

�لنا�س بيتهم(.
 و�لفوي�س���قة: �لفاأرة، �سّماها ر�سول �هلل
فا�سقة يف هذ� �حلديث وغريه، وذلك لف�سادها 
إذ� تناولت ط���رف �لفتيلة  و�أذ�ه���ا. وذلك �أنه���ا �
وفيه���ا �لن���ار فلعله���ا مت���ر بثي���اب �أو بحط���ب 

فت�سعل �لنار فيها، فيلتهب �لبيت على �أهله.
وقد �أ�س���اب ذلك �أهل بي���ت باملدينة، فذكر 
ذلك لر�س���ول �هلل من �لغد فقال: )�إن هذه 

�لنار عدوٌّ لكم، فاإذ� منتم فاأطفئوها عنكم(.
وع���ن �ب���ن عبا����س ر�س���ي �هلل عنهم���ا قال: 
ج���اءت فاأرة فاأخذت جت���ر �لفتيلة، فجاءت بها 



فاألقته���ا بني يدي ر�س���ول �هلل على �خلمرة 
�لت���ي كان قاع���د�ً عليه���ا فاأحرق���ت منه���ا مث���ل 
إذ� منت���م فاأطفئ���و�  مو�س���ع �لدره���م، فق���ال: )�
�س���رجكم، ف���اإن �ل�س���يطان يدّل مث���ل هذه على 

هذ� فتحرقكم( .

ق���ال �لن���ووي: ه���ذ� ع���ام يدخ���ل في���ه ن���ار 
�ل�س���ر�ج وغريه���ا، و�أم���ا �لقنادي���ل �ملعلق���ة يف 
�مل�س���اجد وغريه���ا ف���اإن خي���ف حري���ق ب�س���ببها 
طف���اء، و�إن �أمن ذلك كما  م���ر باالإ دخل���ت يف �الأ
ه���و �لغال���ب فالظاه���ر �أنه ال باأ�س به���ا النتفاء 
ن �لنب���ي �س���لى �هلل علي���ه و�س���لم علل  �لعل���ة الأ
طف���اء يف �حلدي���ث ب���اأن �لفوي�س���قة  م���ر باالإ �الأ
ت�سرم على �أهل �لبيت بيتهم فاإذ� �نتفت �لعلة 

ز�ل �ملانع. �سرح �سحيح م�سلم )188/13(.

ويف ه���ذ� �حلدي���ث من �لعلم �أن �ل�س���يطان 
مل يعَط مع ما به من �لقوة �أن يفتح غلقاً وال 
إناًء رحمة من �هلل تعاىل  يحل وكاء وال يك�سف �

بعباده ورفقاً بهم.

ربط �حلماية بذكر ��سم �هلل:

و�مر �ملذكورة  ويف رو�ية فز�د يف كل من �الأ

)و�ذكر ��سم �هلل تعاىل( وتفيد هذه �لزيادة �أن 
ذكر ��سم �هلل تعاىل  يحول بني �ل�سيطان وبني 
�س���ياء �ل�س���ابقة ومقت�س���اه �أن���ه يتمكن  فعل �الأ
إذ� مل ُيْذك���ِر ��س���م �هلل. ويوؤي���ده  م���ن كل ذل���ك �
ربعة عن جاب���ر رفعه:  م���ا �أخرج���ه م�س���لم و�الأ
إذ� دخ���ل �لرج���ل بيته فذك���ر �هلل عند دخوله  �(
وعن���د طعام���ه ق���ال �ل�س���يطان: ال مبي���ت لكم 
إذ� دخ���ل فلم يذكر ��س���م �هلل عند  وال ع�س���اء، و�
دخوله قال �ل�س���يطان: �أدركت���م ...( �حلديث. 

فتح �لباري )90/11( .
مور : حكم هذه الأ

و�م���ر مل  ق���ال �ب���ن دقي���ق �لعي���د: ه���ذه �الأ
ك���ر عل���ى �لوج���وب، ق���ال: وه���ذه  يحمله���ا �الأ
و�م���ر تتن���وع بح�س���ب مقا�س���دها فمنه���ا ما  �الأ
يحم���ل عل���ى �لن���دب وه���و �لت�س���مية عل���ى كل 
ر�س���اد  ح���ال، ومنه���ا ما يحم���ل على �لندب و�الإ
ب���و�ب م���ن �أج���ل �لتعلي���ل باأن  مع���اً كاإغ���الق �الأ
ن �الحرت�ز من  �ل�سيطان ال يفتح باباً مغلقاً، الأ
إليه و�إن كان حتته  خمالطة �ل�سيطان مندوب �
إيكاء �ل�سقاء  م�سالح دنيوية كاحلر��سة، وكذ� �

ناء. فتح �لباري )89/11(. وتخمري �الإ
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إخال�ص �لنية يف طلبه، و�إجهاد  قال �خلطيب �لبغد�دي: �إين مو�صيك يا طالب �لعلم با
إن �لعلم �صجره و�لعمل ثمره، ولي�ص يعّد عاملاً من مل يكن بعلمه  �لنف�ص على �لعمل به، فا

عاماًل. وقيل: �لعلم  و�لد، و�لعمل مولود، و�لعلم مع �لعمل، و�لرو�ية مع �لدر�ية.
)�قت�صاء �لعلم �لعمل(.



اإعــــــداد:
ف�سيلة ال�سيخ ناه�س بن ها�سم ح�سني

�حلم���د  ل���ه   ، �لعامل���ني  رب  هلل  �حلم���د 
إله �إال  �حل�سن و�لثناء �جلميل، و�أ�سهد �أن ال �
�هلل يقول �حلق وهو يهدي �ل�س���بيل، و�أ�س���هد 
�أن حمم���د�ً عب���ده ور�س���وله �ل�س���ادق �لوع���د 
م���ني �س���لى �هلل عليه وعلى �آله و�أ�س���حابه  �الأ

بر�ر وبعد: �الأ
فقد �أُّلف كتٌب كثرية نافعة يف مو�سوعات 
ل�س���ن بالثناء و�لتقدير،  َ خمتلفة تناقلتها �الأ
فادة منها  وعك���ف �لعلماء عل���ى در��س���تها و�الإ
و�لنق���ل عنها، وكان من �أجّلها نفعاً، و�أكرها 
تد�واًل، و�أعّمها �نت�س���ار�ً ب���ني �خلا�س و�لعام 

مرين: كتاب )ريا�س �ل�ساحلني( وذلك الأ
ول: ما ت�س���ّمنه م���ن توجيهات نبوية  �الأ
�س���امية تهذب �لروح وت�سمو بها، وتولد فيها 
حاف���ز�ً قوي���اً على �لتحلي مب���ا خلقت له من 
إ�س���عادها  �لعب���ادة، وت�س���ُل به���ا �إىل م���ا في���ه �
و�سالح �أمرها، وذلك لعموم ما ��ستمل عليه 
إليه �مل�سلم  من ترغيب وترهيب، وما يحتاج �

يف �أمر دينه ودنياه و�آخرته.
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تن���اول خمتل���ف  ق���د  ترب���وي  كت���اب  فه���و 
جو�نب �حلياة �لفردية و�الجتماعية باأ�س���لوب 
�س���هل و��س���ح يفهم���ه �خلا����س و�لع���ام. وق���د 
�نتق���اه موؤلف���ه رحم���ه �هلل م���ن �أمه���ات كت���ب 
�ل�س���نة �ملعتم���دة كالبخاري وم�س���لم و�أبي د�ود 
و�لن�س���ائي و�لرتم���ذي و�بن ماج���ه وغريهم، 
وق���د �لت���زم �أال يذك���ر في���ه �إال م���ا �س���ح م���ن 
حادي���ث، وقد وّف���ى بالتز�مه، فلم يعر فيه  �الأ
�إال على �أحاديث ي�س���رية لع���ّل له ���� رحمه �هلل ���� 

وجهة نظر يف ت�سحيحها ح�سب ما ير�ه .
�لثاين: �ملكانة �لعلمية �ملرموقة �لتي كان 
يتبووؤه���ا موؤلف ريا�س �ل�س���احلني بني علماء 
ع�س���ره مل���ا �أُوتي���ه م���ن �س���عة عل���م وق���وة  فه���م 

. ملر�مي �سنة ر�سول �هلل
وقد متّيز كتاب ريا�س �ل�ساحلني مبيز�ت، 
�نف���رد به���ا ع���ن غ���ريه م���ن كت���ب �ل�س���نة، فهو 
بح���ّق ع���دة للو�عظ���ني،  وذخ���رية للمتعظ���ني، 

وم�سابيُح للمهتدين، وريا�س لل�ساحلني.
)مـــن مقدمـــة ال�شيـــخ الطيـــار على �شـــرح ريا�ض 

ال�شاحلني لل�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل(

ثناء العلماء على هذا ال�سفر العظيم:
وق���د �أثنى علماء �ل�س���نة على ه���ذ� �لكتاب 

�لعظيم ، وهذه خمتار�ت من �أقو�لهم :
مام �لذهب���ي رحمه �هلل تعاىل  1  ������ ق���ال �الإ
يف كتابه �ملاتع �سري �أعالم �لنبالء )340/19(: 
�لعل���م �لناف���ع ه���و ما نزل ب���ه �لقر�آن، وف�س���ره 
�لر�س���ول �س���لى �هلل عليه و�س���لم ق���واًل وفعاًل، 
ومل ي���اأِت نه���ي عنه، ق���ال عليه �ل�س���الم: )من 
رغ���ب ع���ن �س���نتي فلي����س من���ي (، فعلي���ك ������ يا 

�أخ���ي ������ بتدب���ر كت���اب �هلل ، وباإدم���ان �لنظ���ر يف 
�ل�سحيحني ، و�سنن �لن�سائي، وريا�س �لنو�وي 

و�أذكاره تفلح وتنجح.
إبر�هي���م  � ب���ن  ق���ال �لعالم���ة حمم���د   ������  2
�لوزي���ر �ليم���اين رحم���ه �هلل تع���اىل يف كتاب���ه 
م���ر بالعزل���ة يف �آخ���ر �لزم���ان ����س )172(:  �الأ
�علم �أن �خللوة غري مق�س���ودة لنف�س���ها، و�إمنا 
ه���ي و�س���يلة �إىل ت���رك �ملاآثم و�ملهال���ك وتزكية 
�لنف����س بالف�س���ائل وتطهريه���ا م���ن �لرذ�ئل. 
ف���اإذ� ح�س���لت ل���ك �خلل���وة بلطف �هلل، ف�س���ّمر 
يف �لعمل على مو�فقة �لكتاب و�ل�س���نة، وطالع 
�لكت���ب  وق���ّدم   ... �ل�س���احلني بعدهم���ا  كت���ب 
�ل�سحيحة على غريها ، و�أح�سن ما يطالع يف 
ذل���ك كتاب: ريا�س �ل�س���احلني للنووي ، فاإنه 
 قت�س���ر فيه عل���ى كتاب �هلل و�س���نة ر�س���وله�
�ل�س���حيحة، ومل ميزج���ه ب�س���يء م���ن �لب���دع 

و�ملذ�هب .
3 ������ ق���ال �لعالمة �ل�س���خاوي رحمه �هلل يف 
إنه كتاب  م���ام �لنووي �س )12( : � ترجمت���ه لالإ

جليل ال ُي�ستغنى عنه .
4 ������ قال �لعالمة �ل�سيخ عبد �لعزيز بن باز 
رحمه �هلل تعاىل يف جمموع �لفتاوى )283/4( 
������ له ������ يف معر����س و�س���يته بالكت���ب �ملفيدة يف 
جم���ال �لدعوة �إىل �هلل ���� بعد �أن ذكر كتاب �هلل 
�سول �����: )كما �أو�سي  �سبحانه وكتب �ل�سنة �الأ
مبر�جعة كتب �أه���ل �لعلم �ملفيدة مثل �ملنتقى 
للمجد �بن تيمية ، وريا�س �ل�س���احلني وبلوغ 

�ملر�م و... ( .
5 ��� قال �ل�س���يخ �ل�س���الح حممد بن �س���الح 
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حديث نبوي 

�لب���اب  �لعثيم���ني رحم���ه �هلل تع���اىل يف لق���اء 
رب�����ع����������ون  �مل��ف���ت������وح : �لل����ق������اء �لث������ال������ث و�الأ
ن كتاب ريا�س �ل�ساحلني  �س )62��� 63( : ) �الآ
يق���ر�أ يف كل جمل����س ، ويق���ر�أ يف كل م�س���جد ، 
وينتف���ع �لنا����س ب���ه �نتفاع���اً عظيم���اً ، و�أمتنى 
�أن يجع���ل �هلل يل كتاب���اً مثل ه���ذ� �لكتاب ، كل 

ينتفع به يف بيته وم�سجده (.
وق���ال رحم���ه �هلل يف �س���رحه عل���ى ريا����س 
ه���ذ�  �أن  )و�حلقيق���ة   :)247/7( �ل�س���احلني 
�لكت���اب ريا����س �ل�س���احلني كتاب جام���ع نافع 
وي�س���دق علي���ه �أن���ه ريا�س لل�س���احلني ، ففيه 
م���ن كل زوج بهي���ج ، في���ه �أ�س���ياء كث���رية م���ن 
د�ب ، ال تكاد جتدها  م�س���ائل �لعلم وم�سائل �الآ

يف غريه(.
6������ قال �ل�س���يخ �لو�لد زهري �ل�س���اوي�س يف 
 :)5( ����س  �لعظي���م  �لكت���اب  له���ذ�  تقدمي���ه 

)�لكت���اب �ملب���ارك �لناف���ع ريا����س �ل�س���احلني 
مام �لنووي تغمده �هلل برحمته(. لالإ

7����� قال �ل�سيخ علي ح�سن علي عبد �حلميد 
حفظ���ه �هلل ورع���اه يف مقدم���ة حتقيق���ه له���ذ� 
�لكتاب �لفذ �س )7(: )حتى و�سل �حلال بهذ� 
�لكت���اب ��������� نفع �هلل به ������ �إىل �أن ُيروى بني �أهل 
ثبات و�ملعاجم و�مل�س���يخات(  �لعلم يف كتاب: �الأ

وذكر وفقه �هلل �أمثلة على ذلك.

�لقيم���ة   حما�س���رته  يف  �هلل  وفق���ه  وق���ال 
)حر��س���ة �ل�س���نة(: )ريا����س �ل�س���احلني كثري 
من �لنا����س ال يعرف عظمة هذ� �لكتاب، كتاب 

ي�سري لكنه عظيم (.

هذ� ما ي�سره �هلل يف هذه �لعجالة، و�حلمد 
هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات .
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إذ� ملئت جور�ً وظلماً  ر�ص جور�ً وظلماً ، فا نَّ �لأ - قال ر�صول �هلل : )لتمالأ
ُملئت جور�ً  كما  وعدًل  ق�صطاً  فيملوؤها  ��صمي،  و��صمه   ، مني  رجاًل  �هلل  بعث 

لباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة )1529(. وظلماً ( �أخرجه �لبز�ر و�صححه �لأ

- قيل للح�صن �لب�رصي: جتادل ؟ فقال: ل�صت يف �صّك من ديني.
�لآد�ب �ل�رصعية )202/1(.

- قال �حل�صن بن علي ر�صي �هلل عنهما: لو �أن رجاًل �صتمني يف �أذين 
خرى، لقبلت عذره. �لآد�ب �ل�رصعية )297/1(. هذه، و�عتذر يف �أذين �لأ



بــــــقلــم:
اأم عبد الرحمن منيمنة

يقول �هلل عزَّ وجّل يف كتابه �لعزيز: {ظهر 
�لف�ساد يف �لرب و�لبحر مبا ك�سبت �أيدي �لنا�س 
ليذيقهم بع�س �لذي عملو� لعلهم يرجعون} 

)�لروم:41(.
مّما ُي�س���تغرب له ويقف �ملرء حائر�ً عندما 
ي�س���اهد ذلك �لتناق�س �لفاح�س يف جمتمعنا، 
َب �مل�س���لم حري�س���اً كّل �حلر�س على  فرتى �الأ
�أن ُين�س���َئ ول���ده وفل���ذة كب���ده ن�س���اأة �س���احلًة، 
عم���اًل   ، ومب���ادئ  قي���م  ذ�ت  تربي���ة  وُيربي���ه 
بقول �لر�س���ول: )و�إن لول���دك عليك حقاً( 
)�أخرج���ه م�س���لم(، فياأم���ره بال�س���الة ويحّث���ه 
عل���ى حفظ �لق���ر�آن �لكرمي، ويعتني بج�س���مه 
و�س���حته عناي���ة فائق���ة، ف���ال يبخل علي���ه باأن 
يجعله يف �أح�س���ن �ملد�ر�س م�ستوًى، وال يتاأخر 
طعمة ثمناً، وحتى  �أن يقدم له �أ�سهى و�أغلى �الأ
حي���ان ومن �س���دة خوفه عليه  يف كث���ري م���ن �الأ
يختار هو بنف�س���ه �أ�س���دقاء ول���دِه ومينعه من 
رفقة �ل�سوء...هذ� جّيد و�حلمد هلل ولكن .... 

بعد ذلك

ه���ا هو وولده يجل�س���ان �ل�س���اعات �لطو�ل 
�أمام جهاز يتحكم بعقله وم�س���اعره وت�س���رفه 
���� حتى بعقيدته ����� حتكماً مغناطي�س���ياً ، هذ� �إن 
كان ذلك �جلهاز يف غرفة �جللو�س، فما بالك 
إذ� كان يف غرف���ة نوم �لولد )كما هو �حلال يف  �
ي���ام( فيغلق ذلك  كثري م���ن منازلنا يف هذه �الأ
�البن �ملدلل �لباب على نف�سه ويجال�س �لتلفاز 
جمال�سَة �ل�سديق �مل�ستاق، ال يرتك �ساردة وال 
و�ردة �إال وي�س���تقبلها ��س���تقبال �لظم���اآن للماء 
غ يف عق���ل �مل�س���كني جمي���ع ما يف  �لب���ارد، فُيَف���رِّ

�لب�سرية من ف�ساد، فماذ� ي�ساهد؟؟
�س���ّتى و�أ�س���نافاً خمتلف���ة  �أنو�ع���اً  ي�س���اهد 
جر�م، و�لعنف و�جلن�س،  من: �أفعال �ل�سر و�الإ
م���ن قتل و�س���رب و�غت�س���اب وتقبيل و�س���رقة 
و�ُس���كر وكذب، وغ�س وتزوير و�حتيال، و�إدمان 
للتدخني و�ملخدر�ت، وف�سق وفجوٍر ومترٍد...

ه���ذ� ناهيك ع���ن نقل حي���اة �أولئك �لكفرة 
و�إحل���اٍد  �نح���الل  م���ن  فيه���ا  وم���ا  و�لفج���رة 
�لت���ي  �لعفيف���ة  �لطاه���رة  بيوتن���ا  ليت�س���ّدرو� 
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فيها جباٌه ت�س���جد للرحمن وتدعوه �أن ُيحّول 
�حلال �إىل �أح�س���ن ويبعد �أوالدنا عن �لفنت ما 
ظه���ر منه���ا وم���ا بطن، بي���وت تتلى فيه���ا �آياُت 
�لذك���ر �حلكي���م يف �إحدى �لغ���رف، ويف �لغرفة 
خ���رى تتع���اىل مز�م���ري �ل�س���يطان و�أغ���اين  �الأ
�ل�س���فلة م���ن �ملطرب���ني و�ملطرب���ات، �أبع���د هذ� 

�لتناق�س تناق�س؟؟
كيف باهلل �سيوؤثر �لقر�آن بعد ذلك بولدي 
وكل م���ا �أبني���ه يف �س���نني و�س���هور و�أي���ام تاأت���ي 
�س���اعة �أو �س���اعتان �أمام هذ� �لدخي���ل فتهدمه 

هدماً فظيعاً و�أمام عيني؟؟
ال تق���ويل مهاًل مهاًل... ففي �لتلفاز خرٌي 
كث���ري ومنافع للنا�س �إن �أح�س���ّنا ��س���تعماله ... 
هن���اك �إعالم هادف ووجه م�س���رق.... �س���اأقول 
لِك نعم! هذ� �سحيح... لكن! باهلل عليِك ولٌد 
�س���غري حت���ت �س���ن �لبل���وغ �أو �س���اب مر�ه���ق يف 
مقتب���ل �لعمر وفتاة �س���ائعة ال هدف لها، ويف 
غرف���ة �لنوم حي���ث ال �أه���ل وال مر�قب، وحتى 
�إال م���ن رح���م �هلل،  �خل���وف م���ن �هلل مفق���ود 
فماذ� �سي�س���اهد؟ وتل���ك �لفتاة ماذ� �س���تنتقي، 
حما�س���ر�ت دينية؟ ق���ال �هلل عزَّ وجّل: {ومن 
�أعر����س ع���ن ذك���ري ف���اإن ل���ه معي�س���ة �س���نكاً 

ونح�سره يوم �لقيامة �أعمى} )طه:124(.
مهات  تتعاىل �ل�سكاوى وترتفع �أ�سو�ت �الأ
جمال�س���هم  يف  و�ملرّب���ني  و�ملدر�س���ني  ب���اء  و�الآ
نه���م يعلم���ون حدي���ث �لنب���ي : )�أال كلكم  الأ
ر�ٍع وكلك���م م�س���وؤول ع���ن رعيت���ه(. )�أخرج���ه 

�لبخاري(
�جلي���ل  ه���ذ�  �أوالد  �س���ار  ل�ِ���َم  ؟  ه���ذ�  م���ا 

يعطف���ون  وال  �لكب���ري  يوّق���رون  ال  هك���ذ�؟؟ 
على �ل�س���غري؟؟ وال يحرتم���ون حتى �آباءهم، 
فرت�ه���م م�ساك�س���ني د�ئم���اً ر�ف�س���ني و�قعهم، 
ي�س���خطون عل���ى كّل من يكلمه���م يعتقدون �أن 

�جلميع �أعد�وؤهم .
ي���ام فق���دن  ي���ا رب���ي مل���اذ� �لفتي���ات ه���ذه �الأ
�حلي���اء؟ �أت�س���وق لروؤي���ة تلك �لفت���اة �لتي كان 
ُي�س���رب �ملثل يف حيائها حيث كان يقال: )�أ�سّد 
حياء م���ن �لعذر�ء يف خدرها(، ملاذ� تلب�س تلك 
�لثي���اب �لفا�س���حة �ملبتذل���ة، فيب���دو مظهرها 

وكاأنها �إحدى �ملوم�سات و�لعياذ باهلل.
ملاذ� هذ� �لتدين يف �لدر��سة وتاأخر عالمات 
والد يف �لف�س���ل حتى �أن �لطالب ينجح بعد  �الأ
جهٍد جهيد لياأتي بدرجة )مقبول( ال يحّبون 
�لدر��س���ة ، يذهب���ون �إىل �ملد�ر�س رغماً عنهم ، 

هذ� �إن ذهبو� ومل يحتالو� ليغيبو� ...
ت���رى  �أوالدن���ا،  ي�س���يب  رق  �الأ ه���ذ�  مل���اذ� 
�لول���د يدخ���ل �إىل غرفته لين���ام فيظل يتقلب 
�س���اعة �أو �س���اعتني حتى ينام، فاإذ� به ي�ستيقظ 
مذعور�ً �س���ارخاً قد ر�أى كابو�ساً ما �أو �أ�سباحاً 

تالحقه...
�أوجاٌع و�آالٌم ت�سيب �أوالدنا وخموٌل وك�سٌل 
ربعني �أو �خلم�س���ني،  وكاأن �لو�ح���د قد بل���غ �الأ

�أين �لن�ساط؟ �أين �ل�سباب؟
إلقاء �ل�سوء عليها  �سئلة �سنحاول � هذه �الأ

يف حلقات �ملجلة.
�س���ائلني �هلل ع���زَّ وج���ّل �أن يوفقن���ا لن�س���ل 

لنتيجة و�حدة و�أكيدة فارتقبيها.
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اإعـــــــداد:
د. �سعد الدين بن حممد الكبي

يع���ّد �ل�س���باب يف كل �أم���ة، �أمله���ا، ومفت���اح 
مم �أن تنه�س  مة من �الأ نه�ستها، فال ميكن الأ
، وبذل���و�  �ل�س���باب فيه���ا دوره���م  �أخ���ذ  إذ�  � �إال 
�جلهود يف �س���بيل عّزها ونه�ستها، ولن يتمكن 
وذوو  �ل�س���يوخ  �أهم���ل  إذ�  � ذل���ك  م���ن  �ل�س���باب 
مة دوره���م يف توجيههم  �ل���ر�أي �ل�س���ديد يف �الأ
إر�سادهم، و�إي�سالهم �إىل �ملحطة �لتي ينبغي  و�
�أن ينطلقو� منها باأمان، بالرت�سيد و�لتوجيه، 

و�سالمة �لر�أي وح�سن �لرتبية.
لقد �هتم �لر�س���ول �س���لى �هلل عليه و�س���لم 
بال�س���باب �هتماماً كبري�ً، حتى �س���ار �سلى �هلل 
عليه و�سلم حمّط �أنظارهم ، و�أ�سبحت دعوته 
مرك���ز �هتمامه���م، فا�س���تجابو� ل���ه، و�آمنو� به 
وبدعوت���ه، ف���كان منهم عل���ي، وب���الل، وعمار، 
و�س���هيب، وم�س���عب، وغريهم ، فقام �لر�سول 
رق���م، وعا����س معه���م ،   برتبيته���م يف د�ر �الأ
ومل يتخل���ف عن ق�س���ية من ق�س���اياهم، حتى 

�أحّبوه وتعّلقو� به، وتخّرجو� يف مدر�سته، قادة 
وعلماء ومربني ، فكان منهم �ل�سفري م�سعب 
ب���ن عم���ري، و�لقائ���د �أ�س���امة بن زي���د، كما كان 

منهم �لعامل و�لد�عية.
اأ�سباب انحراف ال�سباب:

من �ملالحظ �أن �سياع �ل�سباب، يدور حول 
حمورين �ثنني: 

ول: �نحر�ف يف �ل�سلوك �خللقي، وهذ�  �الأ
�سببه �سعف �لو�زع �لديني، و�خلوف من �هلل، 
ولذلك جند هذ� �ل�س���نف من �ل�س���باب �سائعاً 

يف �ملجاالت �لتالية:
1- معاك�سات.

2- زنى.
3- خمدر�ت.

4- �سرقات.
5 ������ جر�ئم وتعديات ... �لخ .
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�لدين���ي:  �ل�س���لوك  يف  �نح���ر�ف  �لث���اين: 
وهذ� �النحر�ف له عدة �أ�سباب منها:

1-  �سعف �لتاأ�سيل �لعلمي �أو �نعد�مه.
2- �س���عف ظهور �ملرجعي���ة �لتي ينبغي �أن 

يرتبط بها �ل�سباب.
3- وج���ود ك���و�در حزبية حتم���ل يف جعبتها 

هد�ف. برنامج عمل جاهز وحمدد �الأ
�س���المي  �الإ �لربنام���ج  و�س���وح  ع���دم   -4
مة، و�نعد�م �ملرحلية  �ل�سرعي على م�ستوى �الأ

هد�ف . يف �لدعوة، و�سياع �الأ
م���ة  �الأ يف  �ل�س���عف  حال���ة  ��س���تد�د   -5
�س���المية ، مع بروز ع���دد من �جلر�ئم �لتي  �الإ
إ�س���المية،  � �س���عوب  �رتكب���ت وترتك���ب يف ح���ّق 
مر �لذي يعك�س رّدة فعل عند بع�س �ل�سباب  �الأ
�لذي���ن ال ي�س���بطون �نفعاالته���م، وال ميلكون 
�ل�س���و�بط �ل�س���رعية للتعام���ل م���ع �حل���دث، 
م���ع فقده���م ����� كما ذكرن���ا ���� �لتاأ�س���يل �لعلمي، 
به���ذه  وعلمائه���م  �أمته���م  عل���ى  فيخرج���ون 
فكار �لتكفريية �خلطرية و�لتي ميار�س���ون  �الأ
�س���الم يف ت�س���ورهم  معه���ا �لعنف ، ويتحول �الإ
�إىل ق�سية )بولي�سية( متاماً، بدل �لدعوة �إىل 
خر�ج  �لتوحيد و�إفر�د �هلل بالعبادة و�ل�س���عي الإ
�لنا�س من ظلمات �ل�سرك و�جلهل و�لتخبط، 
�س���الم وعدله و�س���ماحته، وو�س���وح  �إىل ن���ور �الإ

�أحكامه وجالء ت�سوره للوجود و�حلياة.
الـعـــالج : 

إذ� ت�س���ورنا �مل�س���كلة، و�أمكنن���ا ت�س���خي�س  �
�ل���د�ء ، �س���ار م���ن �ل�س���هل ب���اإذن �هلل �أن ن�س���ف 
م���ة  باالأ للخ���روج    ، �لع���الج  ون�س���ع  �ل���دو�ء، 

م���ن حالة �س���ياعها ب�س���ياع �س���بابها، وجتنيب 
�لعر�ت و�لزالت �لتي تت�سبب بزيادة �سعفها، 
مع ت�سلط عدوها عليها وترب�سه بها. و�إن من 
�أهم �لو�س���ائل �لتي ينبغ���ي �أن نقوم بها يف هذ� 

�الجتاه:
1- �س���ّد مناف���ذ �ل�س���ّر �لت���ي يدخ���ل منه���ا 

مة �إىل �أفكار وعقول �ل�سباب. �أعد�ء �الأ
2- تهذي���ب بر�م���ج �لرتفيه ، وتخلي�س���ها 

خالقية. من كل �ل�سو�ئب �الأ
3 - �إيج���اد �لبد�ئ���ل �ل�س���رعية يف حياتن���ا 

�ملعا�سرة.
�لعلم���ي  �لتاأ�س���يل  عل���ى  �لرتكي���ز   -4
�ل�س���رعي، وجالء منهج �أهل �ل�سنة و�جلماعة 
يف �لتكف���ري، و�لتعام���ل م���ع �حلاكم، م���ع بيان 
وج���وب �الرتب���اط و�لرجوع �إىل �أه���ل �لعلم يف 

�لنو�زل.
5 - �إظه���ار �ملرجعي���ة �لعلمي���ة �لتي ينبغي 
�لثق���ة  �ل�س���باب، ويعطوه���ا  يلت���ف حوله���ا  �أن 
و�حل���ب، بحي���ث يك���ون ظهوره���ا ظه���ور�ً قوياً 

و��سحاً ال يغيب.
6- �الهتم���ام بق�س���ايا �ل�س���باب و�لتفاع���ل 

معها، و�جلو�ب عنها، و�إيجاد �حللول لها.
عل���ى  بالرتكي���ز  �ملدر�س���ة  دور  �إحي���اء   -7
يف  وي�س���اعد  �لتعلي���م،  جان���ب  �إىل  �لرتبي���ة 
ه���ذ� �ملجال، �إيجاد �لقدوة �ل�س���احلة )�ملدّر�س 

و�ملدر�سة( للتاأثري و�لتاأّثر.
تك���ون  ب���اأن  �مل�س���جد،  ر�س���الة  �إحي���اء   -  8
م�س���اجدنا مد�ر�س للرتبية و�لتعليم، وموئاًل 
ويوجهه���م  �ل�س���باب،  يحت�س���ن  �ج�تماعي���اً 



توجيهاً �سليماً.
9- �إحياء دور �ملعاهد �ل�سرعية، و�جلامعات 
�سالمية، يف تخريج �لدعاة �ملتب�سرين بنور  �الإ
�لعلم، وجالء �ملنهج �ل�س���ني �لنبوي يف �لدعوة 

�إىل �هلل ���� منهج �لو�سطية ����� .
10- ربط �ل�سباب بق�سية كربى تتعلق بها 
قلوبهم، وي�س���تغلون لها، وهذ� �ملو�سوع جدير 
ن �ل�س���باب �لذي���ن �نحرف���و� يف  باالهتم���ام، الأ
�س���ل فارغني، لي�س لهم  �أفكاره���م، كانو� يف �الأ
ق�س���ية ي�ستغلون بها، فجاء من ي�سغل قلوبهم 
بق�س���ايا كبرية، تعلق���و� بها، وبذل���و� �أرو�حهم 
جله���ا. �إن �لف���ر�غ �ل���ذي يعي�س���ه  و�أنف�س���هم الأ
كثري من �ل�س���باب �مل�س���لم، وحتى طالب �لعلم 

منهم ، �س���ببه عدم وجود ق�س���ية كربى ت�سغل 
قلوبه���م، ومت���الأ �أوقاته���م، و�إن �أعظ���م ق�س���ية 
ينبغ���ي �أن ن�س���غل بها �س���بابنا، �لدع���وة �إىل �هلل 

باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة.
يجابي���ة يف �لدعوة �إىل �هلل،  11- �إحي���اء �الإ
بالرتكي���ز عل���ى �لرتبية و�ملحا�س���ن �لرتبوية 
م���ة، ك���دور  �لت���ي تنم���ي جو�ن���ب �خل���ري يف �الأ
ندي���ة  و�الأ �لدعوي���ة،  و�ملر�ك���ز  �لتحفي���ظ 
ن�سطة  �س���المية، وغريها من �الأ و�مللتقيات �الإ

�لرتبوية و�لتعليمية �لهادفة.
�لت���ي  و�ملوؤمت���ر�ت  �لن���دو�ت  إقام���ة  �  -12
جتمع ب���ني �لعلماء و�لدعاة، لتوحيد �جلهود، 

ر�ء. وتبادل �الآ
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آن عظمت قيمته، ومن تفقه نبل قدره، ومن  قال �ل�صافعي رحمه �هلل: من قر�أ �لقر�
كتب �حلديث قويت حجته، ومن تعلم �للغة رّق طبعه، ومن تعلم �حل�صاب جزل 

ر�أيه، ومن مل ي�صن نف�صه مل ينفعه علمه.
)�لآد�ب �ل�رصعية( 211/1

مام مالك بن �أن�ص رحمه �هلل: ما �لبدع؟ قال: �أهل �لبدع �لذين يتكلمون  قيل لالإ
يف �أ�صماء �هلل تعاىل و�صفاته وعلمه وقدرته، ول ي�صكتون عّما �صكت عنه �ل�صحابة 

و�لتابعون.
)�لآد�ب �ل�رصعية( 220/1



ل من �ساء من عباده،  �حلمد هلل �لذي ف�سّ
و�ل�س���الة  �أحباب���ه،  من���ازل  �جلن���ة  يف  ورف���ع 
و�ملر�س���لني،  نبي���اء  �الأ �أ�س���رف  عل���ى  و�ل�س���الم 
وبع���د: فاإن ق���ر�ءة �س���ري �ل�س���حابة و�القتد�ء 
به���م، نه���ٌج غفل عن���ه �لبع�س وطو�ه �لن�س���يان 
عن���د �آخري���ن . ومعرفة �س���ريتهم وف�س���ائلهم 
�سبٌب ملحبتهم وتقرب �إىل �هلل بذلك، وقد قال 
�لر�س���ول �سلى �هلل عليه و�سلم: )�ملرء مع من 
�أح���ب( رو�ه م�س���لم. ويتاأك���د �لف�س���ل و�خل���ري 
�س���الم  �الإ يف  ل�س���ابقتهم  ربع���ة  �الأ �خللف���اء  يف 
وبالئه���م وجهاده���م، ع���ن م�س���روق �أن���ه ق���ال: 
ُح���ب �أب���ي بك���ر وعم���ر ومعرف���ة ف�س���لهما من 
�ل�س���نة،  وقي���ل للح�س���ن: ح���ّب �أبي بك���ر وعمر 

من �ل�سنة؟ قال: ال، بل فري�سة.
وق���د ذك���ر �ب���ن �جل���وزي �أن �ل�س���لف كانو� 
يعّلم���ون �أوالده���م ح���ّب �أب���ي بك���ر وعم���ر كم���ا 
يعلمونهم �ل�سور من �لقر�آن . وعلى هذ� يتاأكد 

بيان علم �ل�سحابة ودينهم وف�سائلهم .
و�أم���ا  تيمي���ة:  �ب���ن  �س���الم  �الإ �س���يخ  ق���ال 
خ���ري  ف���كل  و�ل�س���حابة  �لر��س���دون  �خللف���اء 
ميان  في���ه �مل�س���لمون �إىل ي���وم �لقيامة م���ن �الإ
�سالم و�لقر�آن و�لعلم و�ملعارف و�لعباد�ت،  و�الإ
ودخول �جلنة، و�لنجاة من �لنار، و�نت�سارهم 
عل���ى �لكف���ار وعلو كلم���ة �هلل، فاإمنا هو بربكة 
�لدي���ن  بلَّغ���و�  �لذي���ن  �ل�س���حابة  فعل���ه  م���ا 
وجاهدو� يف �سبيل �هلل. وكل موؤمن �آمن باهلل، 
فلل�س���حابة ر�س���ي �هلل عنهم �لف�س���ل �إىل يوم 
�لقيام���ة، وخريه���م �خللفاء �لر��س���دون ، فهم 
كان���و� �أق���وم ب���كل خ���ري يف �لدني���ا و�لدي���ن من 

مة،  �سائر �ل�سحابة، كانو� و�هلِل �أف�سل هذه �الأ
و�أبّره���ا قلوباً و�أعمقها علماً و�أقلها تكلفاً، قوم 
�ختاره���م �هلل ل�س���حبة نبي���ه �س���لى �هلل علي���ه 
إقام���ة دين���ه فاعرف���و� له���م ف�س���لهم،  و�س���لم و�
و�تبعوهم يف �آثارهم ، ومت�س���كو� مبا ��ستطعتم 
عل���ى  كان���و�  فاإنه���م  ودينه���م  �أخالقه���م  م���ن 
�له���دى �مل�س���تقيم . وق���د �أثن���ى �هلل عليه���م هو 
ور�س���وله �س���لى �هلل عليه و�س���لم ور�س���ي عنهم 
و�أع���دَّ له���م �حل�س���نى يف �آي���ات كث���رية ، كقول���ه 
ول���ون من �ملهاجرين  تعاىل: {و�ل�س���ابقون �الأ
ن�س���ار و�لذي���ن �تبعوه���م باإح�س���ان ر�س���ي  و�الأ
�هلل عنه���م} )�لتوب���ة : 100( وقول���ه تع���اىل: 
�أ�س���د�ء  مع���ه  و�لذي���ن  �هلل  ر�س���ول  {حمم���د 
عل���ى �لكف���ار رحماء بينهم تر�هم ركعاً �س���جد�ً 
يبتغون ف�س���اًل من �هلل ور�س���و�ناً �س���يماهم يف 
وجوهه���م م���ن �أث���ر �ل�س���جود ذل���ك مثله���م يف 
جنيل كزرع �أخرج �س���طاأه  �لتور�ة ومثلهم يف �الإ
فاآزره فا�س���تغلظ فا�س���توى على �س���وقه يعجب 
�ل���زر�ع ليغي���ظ به���م �لكف���ار وع���د �هلل �لذي���ن 
�آمنو� وعملو� �ل�س���احلات منهم مغفرة و�أجر�ً 

عظيماً} )�لفتح: 29(.
وقد ثبت يف �ل�سحيح عن �لنبي �سلى �هلل 
علي���ه و�س���لم �أن���ه ق���ال: )خ���ري �لق���رون �لقرن 
�لذي جئت فيه ، ثم �لذين يلونهم ، ثم �لذين 
يلونه���م( رو�ه �لبخاري وم�س���لم. ومن �أف�س���ل 
م���ة  لالأ نفع���اً  و�أكره���م  و�أجّله���م،  �ل�س���حابة 
�خللفاء �لر��سدون، و�س���نتحدث عنهم باإيجاز 

عد�د �لقادمة باإذن �هلل تعاىل. يف �الأ

ول - 17 - نفحات العدد الأ



�سالم( ؟ �سالمي ب��� )�الإ �ل�سوؤ�ل : ملاذ� �سمي �لدين �الإ
ن من دخل فيه �أ�سلم وجهه هلل و��ست�سلم و�نقاد لكل ما جاء عن �هلل وعن ر�سول  �جلو�ب:الأ
إبر�هيم �إال من �سفه نف�سه( �إىل قوله  حكام، قال تعاىل: {ومن يرغب عن ملة � �هلل من �الأ
إذ قال له ربه �أ�سلم قال �أ�سلمت لرب �لعاملني} وقال: {ومن �أ�سلم وجهه هلل وهو حم�سن فله  �(

�أجره عند ربه} . )�للجنة �لد�ئمة فتوى رقم )7887((
�ل�سوؤ�ل: مر�ست �مر�أة و�حتاجت �إىل �أخذ �لدم من �سخ�س �أجنبي عنها، ثم عافاها �هلل، 

ورغب ذلك �ل�سخ�س يف �لتزوج بها، هل يجوز �أو ال؟
�جلو�ب:ما ذكر من �أخذ �لدم من �لرجل للمر�أة وحقنها به ال تنت�سر به �حلرمة ولو كر 
كما تنت�سر بالر�ساع، وكذ� �حلكم لو حقن �لرجل بدم �مر�أة، وعليه فيجوز لكل منهما �أن يتزوج 

خر. )�للجنة �لد�ئمة( باالآ
�ل�سوؤ�ل: ما حكم من جامع زوجته وهي يف �حلي�س ؟

�جلو�ب: ال يجوز للرجل �أن يجامع زوجته وهي ما ز�لت يف �حلي�س، فاإذ� جامعها فعليه 
�لتوبة �إىل �هلل و�لكفارة )1(. )فتاوى �للجنة �لد�ئمة رقم )2325(( .

)1(: الكفارة هي: اأن يت�شدق بدينار اأو ن�شف دينار بح�شب ي�شاره واإع�شاره، والدينار نقد اإ�شالمي 
من ذهب يزن بالغرامات )4.25(.

1 - مات ر�سول اهلل  ومل يو�ِس.
�أخرج �لبخاري يف كتاب �لو�سايا )2740( عن عبد �هلل بن �أبي �أوفى ر�سي �هلل عنهما �أنه 
�أُمرو�  �أو  �لو�سية  �لنا�س  ُكتب على  ؟ فقال: ال، فقلت: كيف  �أو�سى   لنبي� : هل كان  �سئل 

بالو�سية؟ قال: �أو�سى بكتاب �هلل.
�سود قال: ذكرو� عند عائ�سة ر�سي �هلل عنها  و�أخرج �لبخاري يف �لو�سايا )2741( عن �الأ
إليه وقد كنت م�سندته �إىل �سدري، �أو  �أّن علياً ر�سي �هلل عنه كان و�سياً ، فقالت : متى �أو�سى �
قالت: حجري، فدعا بالط�ست، فلقد �نخنث يف حجري، فما �سعرت �أنه قد مات فمتى �أو�سى 

إليه؟  �
2 - معار�سة القراآن:

يكن  مل   ، قيا�س  �أو  مبعقوٍل  �لقر�آن  معار�سة  �هلل:  رحمه  تيمية  �بن  �سالم  �الإ �سيخ  قال 
ي�ستحله �أحد من �ل�سلف، و�إمنا �بُتدع ملا ظهرت �جلهمية و�ملعتزلة ونحوهم ممن بَنو� �أ�سول 
�أن  إّما  � إذ� تعار�س �لعقل و�ل�سرع  � ، وقالو� :  إليه  � و� �لقر�آن  وه معقواًل، وردُّ دينهم على ما �سمَّ

ل، فهوؤالء من �أعظم �ملجادلني يف �آيات �هلل بغري �سلطان �أتاهم . �س و�إما �أن ُيتاأوَّ ُيفوَّ

مـن فـتـاوى الـعـلـمـاء

وقـفـات مـع الـنـفـحـات
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