بـقـلـم رئـيـ�س الـتـحـريـر
� إ َّن احلمد هلل نحمده ون�س ��تعينه ون�س ��تغفره ،ونعوذ باهلل تعاىل من �ش ��رور �أنف�س ��نا و�س ��يئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ض ��ل له ،ومن ي�ض ��لل فال هادي له ،و�أ�ش ��هد �أن ال � إله � إال اهلل وحده
ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله.
أ�م ��ا بع ��د ،فه ��ذا العدد الأ ول من جملتنا الإ�س�ل�امية (نفح ��ات) نقدمها � إىل الق� �رّاء الكرام،
وكلنا �أمل يف �أن تُ�سهم يف تنمية و� إثراء الثقافة الإ�سالمية عند عموم امل�سلمني ،ال �سيّما يف زمن
�ض ��عفهم  ،وانح�س ��ار ثقافتهم الإ�س�ل�امية ،حيث أ�ثّر اختالط الثقافات يف تكوين �شخ�ص ��ياتهم،
وت�شكيل �أ�سرهم  ،ما قد ينتج عنه �ضياع هويتهم ك�أمة م�ستقلة لها تاريخها وح�ضارتها.
� إنها نفحات من الإميان ،حتمل يف طياتها بعث احل�ضارة الإ�سالمية لتجديد حا�ضر الأ مة
مبا�ضيها ،على قاعدة :ال ي�صلح �آخر هذه الأ مة � إال مبا �صلح به أ�وّلها.
وك ّلن ��ا أ�م ��ل يف �أن جتد (نفحات) جمهوراً وا�س ��عاً من القرّاء وامل�ش ��اركني م ��ا يحقق �أهدافها،
وي ��ويف بتطلعاته ��ا ،نحو عود ٍة �ص ��ادق ٍة للمفاهيم القر�آني ��ة ،والأ حكام ال�س ��نيَّة ،والآ داب النبوية،
والقيم الإ�سالمية.
و� إىل �أن يتحقق ذلك ،نزف بعث (النفحات) لتن�ضم � إىل جمهور املجالت الإ�سالميةـ لت�شكل
معه ��م � إعالم� �اً � إ�س�ل�امياً مق ��روءاً هادفاً ،ي�س ��اهم يف توعية امل�س ��لمني ،ليت�س� �نَّموا ذروة ال�ش ��رف،
ويتقمَّ�صوا لبا�س العز  ،وينقلوا �أقدامهم �صعوداً � إىل جبال ال�شم ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

املدير امل�س�ؤول

مدير التحرير

ف�ضيلة ال�شيخ �سامي بن �سعيد بكور

ف�ضيلة ال�شيخ حممود بن �صفا ال�صياد العكال

لبنان  -عكار � -ص.ب - 208 :.طرابل�س
تلفاك�س00961 6 471788 :

�صاحب االمتياز ورئي�س التحرير

ف�ضيلة ال�شيخ ماهر بن عبدالواحد ادلبي

�سكرتري التحرير

احلواالت امل�صرفية :بنك الربكة
طرابل�س  -التل23164 :

د� .سعد الدين بن حممد الكبي

E-mail: majallat.nafahat@gmail.com

�إعـ ـ ــداد:
د� .أبـو بـكـر بن �سامل الـ�شـهـال
}ي ��ا �أيه ��ا الذين �آمن ��وا اتق ��وا اهلل وابتغوا اجتُنب.
� إلي ��ه الو�س ��يلة وجاه ��دوا يف �س ��بيله لعلك ��م
ن ��داء فيه تكرمي للم�ؤمن�ي�ن ،والأ مر بعده
تفلحون{ (املائدة.)35 :
في ��ه حتذي ��ر له ��م م ��ن الوق ��وع يف املعا�ص ��ي
ن ��داء من الرحمن الرحي ��م لأ هل الإميان
لي ��زدادوا � إمياناً م ��ع � إميانهم ويبتعدوا عن ك ّل
ما ينق�ص � إميانهم �أو ي�شينه ،وك ّل �آية تبد أ� بيا
�أيه ��ا الذي ��ن �آمنوا تدلّ على �أن م ��ا بعد النداء
المي ��ان � إن كان �أمراً امتُثل ،و� إن كان نهياً
من إ
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واملخالف ��ات � ،إذ التق ��وى ه ��ي م ��ن الوقاي ��ة،
والوقاي ��ة تك ��ون ممّا ي� ��ؤذي وي�ض ��ر ،فهو نداء
رحم ��ة للم�ؤمن�ي�ن ور أ�ف ��ة به ��م حت ��ى ال يقعوا
فيم ��ا يغ�ض ��ب اهلل تع ��اىل فيعاقبه ��م اهلل عل ��ى
خمالفتهم لأ وامره ،والوقوع يف نواهيه.

واهلل �س ��بحانه وتعاىل �س� �مّى نف�سه كما يف
بداية كل �س ��ورة ــــ � إال �س ��ورة التوبة ــــ بالرحمن
الرحيم ،فهذه النداءات من اهلل ،وهذه الأ وامر
والزواجر من مقت�ض ��ى رحمته �س ��بحانه ،لأ ن
ت�ش ��ريعات ِه ع� � َّز وج� � ّل و�أحكامه ل�ص�ل�اح الفرد
واجلماعة.
وملا كانت التقوى يف هذه الآ ية تقربنا � إىل
اهلل باجتناب ما نهى عنه وزجر� ،أمرنا �سبحانه
بالق ��رب من ��ه بفع ��ل ما أ�م ��ر ،فق ��ال( :وابتغوا
� إليه الو�س ��يلة) واالبتغاء ه ��و الطلب والإرادة،
و(� إلي ��ه) �أي � :إىل اهلل تع ��اىل ،فد ّل ��ت عل ��ى
� إخال�ص الطلب والدعاء هلل �سبحانه و� إخال�ص
كل عم ��ل يقربنا � إليه ،فكيف ُيتَ�ص ��ور عاقل ذو
لبّ �أن يق�صد غري اهلل يف طلبه �سواء كان طلباً
�ص ��غرياً �أو كب�ي�راً � ،إذ اهلل �س ��بحانه ه ��و املعطي
واملانع والبا�س ��ط والقاب� ��ض والرازق (فابتغوا
عن ��د اهلل ال ��رزق) فالت ��وكل على اهلل �س ��بحانه
يف حت�ص ��يل الأ عم ��ال والأ رزاق وع ��دم ك�س ��بها
من احلرام من �أهم �أ�س ��باب الرزق ،وكذا �سائر
القُرب والطاعات ينبغي �أن يبتغى اهلل بها ،كما
قال تعاىل} :وما لأ حد عنده من نعمة جتزى
� إال ابتغاء وجه ربه الأ على{ ،فابتغاء وجه اهلل
تع ��اىل يف ك ّل ما يتو�ص ��ل به � إليه فر�ض عظيم
عل ��ى العب ��د املوح ��د ،وهو امل ��راد بـ(الو�س ��يلة)،
� إذ الو�س ��يلة ه ��ي (القُرب ��ة) � إىل الطاع ��ة الت ��ي
تق� �رّب � إىل اهلل تع ��اىل ،والطاع ��ة ه ��ي طاع ��ة
اهلل ور�س ��وله ،ق ��ال تع ��اىل} :و�أطيع ��وا اهلل
والر�سول لعلكم ترحمون{ (�آل عمران)132 :

ولي�س ��ت الو�سيلة يف هذه الآ ية �أو يف غريها �أن
جتعل ر�سول اهلل املطاع و�سيطاً بينك وبني
اهلل كما يظن البع�ض  ،فكل املف�سرين متفقون
على �أن الو�سيلة :املق�صود بها ،التقرب � إىل اهلل
بالطاعات ،فالتو�سل املراد به :التقرب مبعنى
التو�صل.
والتو�سل � إىل اهلل بر�سوله يكون بطاعة
�أوام ��ره واجتن ��اب نواهي ��ه ويك ��ون مبحب ��ة
الر�س ��ول واالقت ��داء بهدي ��ه واال�س ��تنان
ب�س ��نته ،ومن ذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل،
خ�صه
ولكن ملا كان اجلهاد ذروة �سنام الإ�سالم ّ
اهلل بالذك ��ر بع ��د ذكر العام ،واجله ��اد هو بذل
اجله ��د والو�س ��ع ،وهو أ�ن ��واع :منه جه ��اد اليد
والل�س ��ان والكلم ��ة والقل ��م وامل ��ال ،ومنه جهاد
الكفار واملنافقني و�أهل املنكر والع�ص ��اة ،ومنه
جه ��اد النف�س وال�ش ��يطان ،ولكل ذلك �ش ��روط
و�ض ��وابط و�آداب و أ�ح ��كام لي� ��س هن ��ا جم ��ال
ذكرها.
كل هذه النواهي املجملة والأ وامر املجملة
واملف�ص ��لة لنن ��ال رحم ��ة اهلل تع ��اىل بالف�ل�اح
والنج ��اح والفوز والن�ص ��ر يف الدني ��ا والآ خرة،
فكم ��ا ب ��د أ� �س ��بحانه الآ ية بالتحب ��ب � إىل عباده
وخماطبتهم بو�صف الإميان ،ختم بثمرة هذا
المي ��ان وهو الفالح والنجاة من النار والفوز
إ
باجلن ��ة (فمن زح ��زح عن الن ��ار و�أدخل اجلنة
فقد فاز) .بلّغنا اهلل ذلك� ،آمني.
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�إعـ ـ ــداد:
ف�ضيلة ال�شيخ حممود بن �صفا ال�صياد العكال
معر�ض للمخاطر يف هذه الدنيا،
ٌ
� إن امل ��رء
�س ��واء كان من ال�شيطان الذي هو عد ٌو خبيث
حري� ��ص على � إ�ض�ل�ال بني �آدم و�إحل ��اق الأ ذى
به ��م� ،أو من � إهمال املرء مل�ص ��الح نف�س ��ه وترك
احليط ��ة واحلذر ،وقد نبّه النبي� أمته على
ه ��ذه املخاط ��ر وكيفي ��ة االحرتا� ��س منه ��ا يف
�أحادي ��ث كث�ي�رة منها :م ��ا رواه جاب ��ر بن عبد
اهلل ر�ض ��ي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل:
(خ ّم ��روا الآ ني ��ة ،و�أوك ��وا الأ �س ��قية ،و�أجيف ��وا
الأ ب ��واب ،واكفتوا �ص ��بيانكم عند الع�ش ��اء ف� إن
للجن انت�شاراً وخطفة ،و�أطفئوا امل�صابيح عند
الرق ��اد ف� �� إن الفوي�س ��قة رمبا اج�ت�رت الفتيلة
ف�أحرقت �أهل البيت )� .أخرجه البخاري برقم
( )3280وم�سلم برقم ( )2012و�أبو داود برقم
( )2732والرتمذي برقم (.)1812
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ه ��ذا احلديث في ��ه جملٌ من أ�ن ��واع اخلري
والأ دب اجلامع ��ة مل�ص ��الح الآ خ ��رة والدني ��ا
ف�أمر بهذه الآ داب التي هي �سبب لل�سالمة
من � إيذاء ال�ش ��يطان وغريه من الأ خطار التي
حتدق بالإن�سان.
�أوالً( :خمّروا الآ نية و�أوكئوا ال�سقاء):
والتخم�ي�ر هن ��ا :التغطي ��ة ،وال�س ��قاء:
القربة و�ش ��بهها ،والوكاء :اخليط الذي ي�ش� � ّد
الن ��اء � إذا كان
ب ��ه ،فك�أنه ق ��ال :اربط ��وا فم إ
ممّا يربط مثله.
ولهذا الأ مر فوائد� :صيانة من ال�شياطني
والنجا�س ��ات واحل�ش ��رات وغريه ��ا م ��ن الوباء
ال ��ذي ين ��زل يف ليل ��ة م ��ن ال�س ��نة ،ويف رواي ��ة:
(� إن يف ال�س ��نة لليل ��ة) ،ويف رواية( :يوماً ينزل
وب ��اء ال مي ��ر ب� إناء لي� ��س عليه غطاء� ،أو �ش ��يء

لي� ��س علي ��ه وكاء � إال ن ��زل في ��ه ذل ��ك الوب ��اء)
ق ��ال اللي ��ث :والأ عاجم يتقون ذل ��ك يف كانون
الأ ول.
ف� �� إن كان التخم�ي�ر متع ��ذراً فيغط ��ى ول ��و
بعر� ��ض ع ��ود علي ��ه ،كم ��ا يف احلدي ��ث( :ول ��و
تع ُر� ��ض علي ��ه �ش ��يئاً) ب�ض ��م ال ��راء وك�س ��رها،
ومعن ��اه � إن مل تق ��در �أن تغطي فال �أق ّل من �أن
تعر� ��ض عليه ع ��وداً .وذلك مبدّه عليه عر�ض� �اً
 �أي :خالف الطول.-الن ��اء) ف�إن ��ه يري ��د
ويف رواي ��ة�( :أكفئ ��وا إ
اقلب ��وه وحول ��وه � إذا كان فارغ� �اً ،ال تدع ��وه
الن ��اء � :إذا
مفتوح� �اً �ض ��احياً ،يق ��ال  :كف� ��أت إ
قلبته .
ثانياً�( :أجيفوا الأ بواب)� :أي �أغلقوها
ق ��ال اب ��ن دقي ��ق العي ��د :يف الأ م ��ر ب� إغالق
الأ ب ��واب م ��ن امل�ص ��الح الديني ��ة والدنيوي ��ة
حرا�س ��ة الأ نف� ��س والأ م ��وال م ��ن أ�ه ��ل العب ��ث
والف�ساد وال �سيّما ال�شياطني.
ثالثاً( :اكفتوا �صبيانكم عند الع�شاء)
ويف رواية �( :إذا ا�ستجنح الليل �أو كان جنح
الليل) واملعنى � إقباله بعد غروب ال�ش ��م�س كما
يف رواي ��ة م�س ��لم �( :إذا غابت ال�ش ��م�س) ومعنى
(اكفت ��وا �ص ��بيانكم)� :أي �ض ��موهم � إليكم وكل
من �ض ��ممته � إىل �ش ��يء فق ��د كفته ،واملق�ص ��ود
�ض ��موا �ص ��بيانكم � إليك ��م و�أدخلوه ��م البي ��وت
وامنعوهم من االنت�شار.
قال ابن اجلوزي � :إمنا خيف على ال�صبيان

يف تل ��ك ال�س ��اعة لأ ن النجا�س ��ة الت ��ي تل ��وذ بها
ال�ش ��ياطني موج ��ودة معه ��م غالب� �اً ،والذك ��ر
الذي يحرز منهم مفقود من ال�ص ��بيان غالباً،
وال�ش ��ياطني عن ��د انت�ش ��ارهم يتعلق ��ون مب ��ا
ميكنهم التعلق به ،فلذلك خيف على ال�صبيان
يف ذلك الوقت .فتح الباري (.)393/6
رابعاً�( :أطفئوا امل�صابيح):
قال القرطبي :فالواحد � إذا بات ببيت لي�س
في ��ه غ�ي�ره وفي ��ه ن ��ار فعلي ��ه �أن يطفئه ��ا قبل
نوم ��ه �أو يفعل معها ما ي�ؤمن معه االحرتاق.
وكذا � إن كان يف البيت جماعة ف� إنه يتعني على
بع�ض ��هم ،و�أح ّقه ��م بذل ��ك �آخرهم نوم� �اً ،فمن
ف� �رّط يف ذل ��ك كان لل�س ��نة خمالف� �اً ولأ دائه ��ا
تاركاً .فتح الباري (.)89/11
والعل ��ة يف ذل ��ك :خ�ش ��ية اح�ت�راق البي ��ت
(ف� �� إن الفوي�س ��قة رمب ��ا اج�ت�رت الفتيل ��ة
ف�أحرقت �أهل البيت) ويف رواية( :ت�ضرم على
النا�س بيتهم).
والفوي�س ��قة :الف�أرة� ،سمّاها ر�سول اهلل
فا�سقة يف هذا احلديث وغريه ،وذلك لف�سادها
و�أذاه ��ا .وذلك �أنه ��ا � إذا تناولت ط ��رف الفتيلة
وفيه ��ا الن ��ار فلعله ��ا مت ��ر بثي ��اب �أو بحط ��ب
فت�شعل النار فيها ،فيلتهب البيت على �أهله.
وقد �أ�ص ��اب ذلك �أهل بي ��ت باملدينة ،فذكر
ذلك لر�س ��ول اهلل من الغد فقال �( :إن هذه
النار عد ٌّو لكم ،ف� إذا منتم ف�أطفئوها عنكم).
وع ��ن اب ��ن عبا� ��س ر�ض ��ي اهلل عنهم ��ا قال:
ج ��اءت ف�أرة ف�أخذت جت ��ر الفتيلة ،فجاءت بها
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ف�ألقته ��ا بني يدي ر�س ��ول اهلل على اخلمرة
الت ��ي كان قاع ��داً عليه ��ا ف�أحرق ��ت منه ��ا مث ��ل
مو�ض ��ع الدره ��م ،فق ��ال �( :إذا منت ��م ف�أطفئ ��وا
�س ��رجكم ،ف� �� إن ال�ش ��يطان يدلّ مث ��ل هذه على
هذا فتحرقكم) .
ق ��ال الن ��ووي :ه ��ذا ع ��ام يدخ ��ل في ��ه ن ��ار
ال�س ��راج وغريه ��ا ،و أ�م ��ا القنادي ��ل املعلق ��ة يف
امل�س ��اجد وغريه ��ا ف� �� إن خي ��ف حري ��ق ب�س ��ببها
دخل ��ت يف الأ م ��ر بالإطف ��اء ،و� إن �أمن ذلك كما
ه ��و الغال ��ب فالظاه ��ر �أنه ال ب�أ�س به ��ا النتفاء
العل ��ة لأ ن النب ��ي �ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم علل
الأ م ��ر بالإطف ��اء يف احلدي ��ث ب� ��أن الفوي�س ��قة
ت�ضرم على �أهل البيت بيتهم ف� إذا انتفت العلة
زال املانع� .شرح �صحيح م�سلم (.)188/13
ويف ه ��ذا احلدي ��ث من العلم �أن ال�ش ��يطان
مل يعطَ مع ما به من القوة �أن يفتح غلقاً وال
يحل وكاء وال يك�شف � إنا ًء رحمة من اهلل تعاىل
بعباده ورفقاً بهم.
ربط احلماية بذكر ا�سم اهلل:
ويف رواية فزاد يف كل من الأ وامر املذكورة

(واذكر ا�سم اهلل تعاىل) وتفيد هذه الزيادة �أن
ذكر ا�سم اهلل تعاىل يحول بني ال�شيطان وبني
فعل الأ �ش ��ياء ال�س ��ابقة ومقت�ض ��اه أ�ن ��ه يتمكن
م ��ن كل ذل ��ك � إذا مل ُي ْذك� � ِر ا�س ��م اهلل .وي ؤ�ي ��ده
م ��ا �أخرج ��ه م�س ��لم والأ ربعة عن جاب ��ر رفعه:
(� إذا دخ ��ل الرج ��ل بيته فذك ��ر اهلل عند دخوله
وعن ��د طعام ��ه ق ��ال ال�ش ��يطان :ال مبي ��ت لكم
وال ع�ش ��اء ،و� إذا دخ ��ل فلم يذكر ا�س ��م اهلل عند
دخوله قال ال�ش ��يطان� :أدركت ��م  )...احلديث.
فتح الباري (. )90/11
حكم هذه الأ مور :
ق ��ال اب ��ن دقي ��ق العي ��د :ه ��ذه الأ وام ��ر مل
يحمله ��ا الأ ك�ث�ر عل ��ى الوج ��وب ،ق ��ال :وه ��ذه
الأ وام ��ر تتن ��وع بح�س ��ب مقا�ص ��دها فمنه ��ا ما
يحم ��ل عل ��ى الن ��دب وه ��و الت�س ��مية عل ��ى كل
ح ��ال ،ومنه ��ا ما يحم ��ل على الندب والإر�ش ��اد
مع� �اً ك�إغ�ل�اق الأ ب ��واب م ��ن أ�ج ��ل التعلي ��ل ب�أن
ال�شيطان ال يفتح باباً مغلقاً ،لأ ن االحرتاز من
خمالطة ال�شيطان مندوب � إليه و� إن كان حتته
م�صالح دنيوية كاحلرا�سة ،وكذا � إيكاء ال�سقاء
وتخمري الإناء .فتح الباري (.)89/11

قال اخلطيب البغدادي � :إين مو�صيك يا طالب العلم ب� إخال�ص النية يف طلبه ،و� إجهاد
النف�س على العمل به ،ف� إن العلم �شجره والعمل ثمره ،ولي�س يعدّ عاملاً من مل يكن بعلمه
عامالً .وقيل :العلم والد ،والعمل مولود ،والعلم مع العمل ،والرواية مع الدراية.
(اقت�ضاء العلم العمل).

8-

 -نفحات العدد الأ ول

�إعـ ـ ــداد:
ف�ضيلة ال�شيخ ناه�ض بن ها�شم ح�سني

احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن  ،ل ��ه احلم ��د
احل�سن والثناء اجلميل ،و�أ�شهد �أن ال � إله � إال
اهلل يقول احلق وهو يهدي ال�س ��بيل ،و�أ�ش ��هد
�أن حمم ��داً عب ��ده ور�س ��وله ال�ص ��ادق الوع ��د
الأ م�ي�ن �ص ��لى اهلل عليه وعلى �آله و�أ�ص ��حابه
الأ برار وبعد:
فقد أ�ُلّف كتبٌ كثرية نافعة يف مو�ضوعات
الل�س ��ن بالثناء والتقدير،
خمتلفة تناقلتها أَ
وعك ��ف العلماء عل ��ى درا�س ��تها والإفادة منها
والنق ��ل عنها ،وكان من �أجلّها نفعاً ،و�أكرثها
تداوالً ،و�أعمّها انت�ش ��اراً ب�ي�ن اخلا�ص والعام
كتاب (ريا�ض ال�صاحلني) وذلك لأ مرين:
الأ ول :ما ت�ض� �مّنه م ��ن توجيهات نبوية
�س ��امية تهذب الروح وت�سمو بها ،وتولد فيها
حاف ��زاً قوي� �اً على التحلي مب ��ا خلقت له من
العب ��ادة ،وت�ص� � ُل به ��ا � إىل م ��ا في ��ه � إ�س ��عادها
و�صالح �أمرها ،وذلك لعموم ما ا�شتمل عليه
من ترغيب وترهيب ،وما يحتاج � إليه امل�سلم
يف �أمر دينه ودنياه و�آخرته.
نفحات العدد الأ ول - 9 -

فه ��و كت ��اب ترب ��وي ق ��د تن ��اول خمتل ��ف
جوانب احلياة الفردية واالجتماعية ب�أ�س ��لوب
�س ��هل وا�ض ��ح يفهم ��ه اخلا� ��ص والع ��ام .وق ��د
انتق ��اه م�ؤلف ��ه رحم ��ه اهلل م ��ن �أمه ��ات كت ��ب
ال�س ��نة املعتم ��دة كالبخاري وم�س ��لم و�أبي داود
والن�س ��ائي والرتم ��ذي وابن ماج ��ه وغريهم،
وق ��د الت ��زم �أال يذك ��ر في ��ه � إال م ��ا �ص ��ح م ��ن
الأ حادي ��ث ،وقد و ّف ��ى بالتزامه ،فلم يعرث فيه
� إال على �أحاديث ي�س�ي�رة لع� � ّل له ــــ رحمه اهلل ــــ
وجهة نظر يف ت�صحيحها ح�سب ما يراه .
الثاين :املكانة العلمية املرموقة التي كان
يتبو ؤ�ه ��ا م�ؤلف ريا�ض ال�ص ��احلني بني علماء
ع�ص ��ره مل ��ا أ�ُوتي ��ه م ��ن �س ��عة عل ��م وق ��وة فه ��م
ملرامي �سنة ر�سول اهلل. 
وقد متيّز كتاب ريا�ض ال�صاحلني مبيزات،
انف ��رد به ��ا ع ��ن غ�ي�ره م ��ن كت ��ب ال�س ��نة ،فهو
بح ��قّ ع ��دة للواعظ�ي�ن ،وذخ�ي�رة للمتعظ�ي�ن،
وم�صابي ُح للمهتدين ،وريا�ض لل�صاحلني.
(م���ن مقدم���ة ال�شي���خ الطي���ار على �ش���رح ريا�ض
ال�صاحلني لل�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل)

ثناء العلماء على هذا ال�سفر العظيم:
وق ��د �أثنى علماء ال�س ��نة على ه ��ذا الكتاب
العظيم  ،وهذه خمتارات من �أقوالهم :
 1ــ� �ـ ق ��ال الإمام الذهب ��ي رحمه اهلل تعاىل
يف كتابه املاتع �سري �أعالم النبالء (:)340/19
العل ��م الناف ��ع ه ��و ما نزل ب ��ه القر�آن ،وف�س ��ره
الر�س ��ول �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ق ��و ًال وفعالً،
ومل ي� ��أتِ نه ��ي عنه ،ق ��ال عليه ال�س�ل�ام( :من
رغ ��ب ع ��ن �س ��نتي فلي� ��س من ��ي ) ،فعلي ��ك ــ� �ـ يا
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أ�خ ��ي ــ� �ـ بتدب ��ر كت ��اب اهلل  ،وب� إدم ��ان النظ ��ر يف
ال�صحيحني  ،و�سنن الن�سائي ،وريا�ض النواوي
و�أذكاره تفلح وتنجح.
 2ــ� �ـ ق ��ال العالم ��ة حمم ��د ب ��ن � إبراهي ��م
الوزي ��ر اليم ��اين رحم ��ه اهلل تع ��اىل يف كتاب ��ه
الأ م ��ر بالعزل ��ة يف �آخ ��ر الزم ��ان � ��ص (:)172
اعلم �أن اخللوة غري مق�ص ��ودة لنف�س ��ها ،و� إمنا
ه ��ي و�س ��يلة � إىل ت ��رك امل�آثم واملهال ��ك وتزكية
النف� ��س بالف�ض ��ائل وتطهريه ��ا م ��ن الرذائل.
ف� �� إذا ح�ص ��لت ل ��ك اخلل ��وة بلطف اهلل ،ف�ش� �مّر
يف العمل على موافقة الكتاب وال�س ��نة ،وطالع
كت ��ب ال�ص ��احلني بعدهم ��ا  ...وق� �دّم الكت ��ب
ال�صحيحة على غريها  ،و�أح�سن ما يطالع يف
ذل ��ك كتاب :ريا�ض ال�ص ��احلني للنووي  ،ف� إنه
اقت�ص ��ر فيه عل ��ى كتاب اهلل و�س ��نة ر�س ��وله
ال�ص ��حيحة ،ومل ميزج ��ه ب�ش ��يء م ��ن الب ��دع
واملذاهب .
 3ــ� �ـ ق ��ال العالمة ال�س ��خاوي رحمه اهلل يف
ترجمت ��ه للإ م ��ام النووي �ص ( � : )12إنه كتاب
جليل ال يُ�ستغنى عنه .
 4ــــــ قال العالمة ال�شيخ عبد العزيز بن باز
رحمه اهلل تعاىل يف جمموع الفتاوى ()283/4
ــ� �ـ له ــ� �ـ يف معر� ��ض و�ص ��يته بالكت ��ب املفيدة يف
جم ��ال الدعوة � إىل اهلل ــــ بعد �أن ذكر كتاب اهلل
�سبحانه وكتب ال�سنة الأ �صول ـــــ( :كما �أو�صي
مبراجعة كتب أ�ه ��ل العلم املفيدة مثل املنتقى
للمجد ابن تيمية  ،وريا�ض ال�ص ��احلني وبلوغ
املرام و. ) ...
 5ـــ قال ال�ش ��يخ ال�ص ��الح حممد بن �ص ��الح

العثيم�ي�ن رحم ��ه اهلل تع ��اىل يف لق ��اء الب ��اب (الكت ��اب املب ��ارك الناف ��ع ريا� ��ض ال�ص ��احلني
املــفـــتـــ ��وح  :اللــــقـــ ��اء الثــــــالـــ ��ث والأ ربـــــعـــــــ ��ون للإ مام النووي تغمده اهلل برحمته).
�ص (62ـــ  ( : )63الآ ن كتاب ريا�ض ال�صاحلني
7ـــــ قال ال�شيخ علي ح�سن علي عبد احلميد
يق ��ر أ� يف كل جمل� ��س  ،ويق ��ر أ� يف كل م�س ��جد ،
حفظ ��ه اهلل ورع ��اه يف مقدم ��ة حتقيق ��ه له ��ذا
وينتف ��ع النا� ��س ب ��ه انتفاع� �اً عظيم� �اً  ،و�أمتنى
�أن يجع ��ل اهلل يل كتاب� �اً مثل ه ��ذا الكتاب  ،كل الكتاب الفذ �ص (( :)7حتى و�صل احلال بهذا
الكت ��اب ـــــ� �ـ نفع اهلل به ــــــ � إىل �أن يُروى بني �أهل
ينتفع به يف بيته وم�سجده ).
وق ��ال رحم ��ه اهلل يف �ش ��رحه عل ��ى ريا� ��ض العلم يف كتاب :الأ ثبات واملعاجم وامل�ش ��يخات)
ال�ص ��احلني (( :)247/7واحلقيق ��ة �أن ه ��ذا وذكر وفقه اهلل �أمثلة على ذلك.
الكت ��اب ريا� ��ض ال�ص ��احلني كتاب جام ��ع نافع
وق ��ال وفق ��ه اهلل يف حما�ض ��رته القيم ��ة
وي�ص ��دق علي ��ه أ�ن ��ه ريا�ض لل�ص ��احلني  ،ففيه
(حرا�س ��ة ال�س ��نة)( :ريا� ��ض ال�ص ��احلني كثري
م ��ن كل زوج بهي ��ج  ،في ��ه �أ�ش ��ياء كث�ي�رة م ��ن
من النا� ��س ال يعرف عظمة هذا الكتاب ،كتاب
م�س ��ائل العلم وم�سائل الآ داب  ،ال تكاد جتدها
ي�سري لكنه عظيم ).
يف غريه).
هذا ما ي�سره اهلل يف هذه العجالة ،واحلمد
6ــ� �ـ قال ال�ش ��يخ الوالد زهري ال�ش ��اوي�ش يف
تقدمي ��ه له ��ذا الكت ��اب العظي ��م � ��ص ( :)5هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات .

حديث نبوي
 قال ر�سول اهلل ( :لتملأنَّ الأ ر�ض جوراً وظلماً  ،ف� إذا ملئت جوراً وظلماًبعث اهلل رج ًال مني  ،وا�سمه ا�سمي ،فيمل�ؤها ق�سطاً وعد ًال كما مُلئت جوراً
وظلماً ) �أخرجه البزار و�صححه الأ لباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)1529
�شك من ديني.
 قيل للح�سن الب�رصي :جتادل ؟ فقال :ل�ست يف ّالآداب ال�رشعية (.)202/1
 قال احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما :لو �أن رج ًال �شتمني يف �أذينهذه ،واعتذر يف �أذين الأ خرى ،لقبلت عذره .الآداب ال�رشعية (.)297/1
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بـ ـ ــقلــم:
�أم عبد الرحمن منيمنة
يقول اهلل ع َّز وج ّل يف كتابه العزيز} :ظهر
الف�ساد يف الرب والبحر مبا ك�سبت �أيدي النا�س
ليذيقهم بع�ض الذي عملوا لعلهم يرجعون{
(الروم.)41:
ممّا يُ�س ��تغرب له ويقف املرء حائراً عندما
ي�ش ��اهد ذلك التناق�ض الفاح�ش يف جمتمعنا،
فرتى الأ بَ امل�س ��لم حري�ص� �اً ك ّل احلر�ص على
�أن يُن�ش� � َئ ول ��ده وفل ��ذة كب ��ده ن�ش� ��أة �ص ��احلةً،
ويُربي ��ه تربي ��ة ذات قي ��م ومب ��ادئ  ،عم�ل�اً
بقول الر�س ��ول( :و� إن لول ��دك عليك حقاً)
(�أخرج ��ه م�س ��لم) ،في أ�م ��ره بال�ص�ل�اة ويح ّث ��ه
عل ��ى حفظ الق ��ر�آن الكرمي ،ويعتني بج�س ��مه
و�ص ��حته عناي ��ة فائق ��ة ،ف�ل�ا يبخل علي ��ه ب�أن
يجعله يف �أح�س ��ن املدار�س م�ستوىً  ،وال يت�أخر
�أن يقدم له �أ�شهى و�أغلى الأ طعمة ثمناً ،وحتى
يف كث�ي�ر م ��ن الأ حي ��ان ومن �ش ��دة خوفه عليه
يختار هو بنف�س ��ه �أ�ص ��دقاء ول ��د ِه ومينعه من
رفقة ال�سوء...هذا جيّد واحلمد هلل ولكن ....
بعد ذلك
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ه ��ا هو وولده يجل�س ��ان ال�س ��اعات الطوال
�أمام جهاز يتحكم بعقله وم�ش ��اعره وت�ص ��رفه
ــــ حتى بعقيدته ـــــ حتكماً مغناطي�س ��ياً  ،هذا � إن
كان ذلك اجلهاز يف غرفة اجللو�س ،فما بالك
� إذا كان يف غرف ��ة نوم الولد (كما هو احلال يف
كثري م ��ن منازلنا يف هذه الأ ي ��ام) فيغلق ذلك
االبن املدلل الباب على نف�سه ويجال�س التلفاز
جمال�س َة ال�صديق امل�شتاق ،ال يرتك �شاردة وال
واردة � إال وي�س ��تقبلها ا�س ��تقبال الظم� ��آن للماء
الب ��ارد ،ف ُي َف� �رِّغ يف عق ��ل امل�س ��كني جمي ��ع ما يف
الب�شرية من ف�ساد ،فماذا ي�شاهد؟؟
ي�ش ��اهد �أنواع� �اً �ش� �تّى و�أ�ص ��نافاً خمتلف ��ة
من� :أفعال ال�شر والإجرام ،والعنف واجلن�س،
م ��ن قتل و�ض ��رب واغت�ص ��اب وتقبيل و�س ��رقة
و�سُ ��كر وكذب ،وغ�ش وتزوير واحتيال ،و� إدمان
للتدخني واملخدرات ،وف�سق وفجو ٍر ومتردٍ...
ه ��ذا ناهيك ع ��ن نقل حي ��اة �أولئك الكفرة
والفج ��رة وم ��ا فيه ��ا م ��ن انح�ل�ال و�إحل ��ا ٍد
ليت�ص� �دّروا بيوتن ��ا الطاه ��رة العفيف ��ة الت ��ي

فيها جبا ٌه ت�س ��جد للرحمن وتدعوه �أن يُحوّل
احلال � إىل �أح�س ��ن ويبعد �أوالدنا عن الفنت ما
ظه ��ر منه ��ا وم ��ا بطن ،بي ��وت تتلى فيه ��ا �آياتُ
الذك ��ر احلكي ��م يف � إحدى الغ ��رف ،ويف الغرفة
الأ خ ��رى تتع ��اىل مزام�ي�ر ال�ش ��يطان و أ�غ ��اين
ال�س ��فلة م ��ن املطرب�ي�ن واملطرب ��ات� ،أبع ��د هذا
التناق�ض تناق�ض؟؟
كيف باهلل �سي�ؤثر القر�آن بعد ذلك بولدي
وكل م ��ا �أبني ��ه يف �س ��نني و�ش ��هور و أ�ي ��ام ت أ�ت ��ي
�س ��اعة �أو �س ��اعتان �أمام هذا الدخي ��ل فتهدمه
هدماً فظيعاً و�أمام عيني؟؟
ري
ال مهالً ...ففي التلفاز خ ٌ
ال تق ��ويل مه ً
كث�ي�ر ومنافع للنا�س � إن �أح�س� �نّا ا�س ��تعماله ...
هن ��اك � إعالم هادف ووجه م�ش ��رق� ....س� ��أقول
لكِ نعم! هذا �صحيح ...لكن! باهلل عليكِ ول ٌد
�ص ��غري حت ��ت �س ��ن البل ��وغ �أو �ش ��اب مراه ��ق يف
مقتب ��ل العمر وفتاة �ض ��ائعة ال هدف لها ،ويف
غرف ��ة النوم حي ��ث ال أ�ه ��ل وال مراقب ،وحتى
اخل ��وف م ��ن اهلل مفق ��ود � إال م ��ن رح ��م اهلل،
فماذا �سي�ش ��اهد؟ وتل ��ك الفتاة ماذا �س ��تنتقي،
حما�ض ��رات دينية؟ ق ��ال اهلل ع َّز وجلّ} :ومن
�أعر� ��ض ع ��ن ذك ��ري ف� �� إن ل ��ه معي�ش ��ة �ض ��نكاً
ونح�شره يوم القيامة �أعمى{ (طه.)124:
تتعاىل ال�شكاوى وترتفع �أ�صوات الأ مهات
والآ ب ��اء واملدر�س�ي�ن واملر ّب�ي�ن يف جمال�س ��هم
لأ نه ��م يعلم ��ون حدي ��ث النب ��ي�( : أال كلكم
را ٍع وكلك ��م م�س� ��ؤول ع ��ن رعيت ��ه)�( .أخرج ��ه
البخاري)
م ��ا ه ��ذا ؟ لـِ� � َم �ص ��ار �أوالد ه ��ذا اجلي ��ل

هك ��ذا؟؟ ال يو ّق ��رون الكب�ي�ر وال يعطف ��ون
على ال�ص ��غري؟؟ وال يحرتم ��ون حتى �آباءهم،
فرتاه ��م م�شاك�س�ي�ن دائم� �اً راف�ض�ي�ن واقعهم،
ي�س ��خطون عل ��ى ك ّل من يكلمه ��م يعتقدون �أن
اجلميع �أعدا�ؤهم .
ي ��ا رب ��ي مل ��اذا الفتي ��ات ه ��ذه الأ ي ��ام فق ��دن
احلي ��اء؟ �أت�ش ��وق لر ؤ�ي ��ة تلك الفت ��اة التي كان
يُ�ض ��رب املثل يف حيائها حيث كان يقال�( :أ�ش ّد
حياء م ��ن العذراء يف خدرها) ،ملاذا تلب�س تلك
الثي ��اب الفا�ض ��حة املبتذل ��ة ،فيب ��دو مظهرها
وك�أنها � إحدى املوم�سات والعياذ باهلل.
ملاذا هذا التدين يف الدرا�سة وت�أخر عالمات
الأ والد يف الف�ص ��ل حتى �أن الطالب ينجح بعد
جهدٍ جهيد لي�أتي بدرجة (مقبول) ال يحبّون
الدرا�س ��ة  ،يذهب ��ون � إىل املدار�س رغماً عنهم ،
هذا � إن ذهبوا ومل يحتالوا ليغيبوا ...
مل ��اذا ه ��ذا الأ رق ي�ص ��يب �أوالدن ��ا ،ت ��رى
الول ��د يدخ ��ل � إىل غرفته لين ��ام فيظل يتقلب
�س ��اعة �أو �س ��اعتني حتى ينام ،ف� إذا به ي�ستيقظ
مذعوراً �ص ��ارخاً قد ر�أى كابو�ساً ما �أو �أ�شباحاً
تالحقه...
�أوجا ٌع و�آال ٌم ت�صيب �أوالدنا وخمولٌ وك�سلٌ
وك�أن الواح ��د قد بل ��غ الأ ربعني �أو اخلم�س�ي�ن،
�أين الن�شاط؟ �أين ال�شباب؟
هذه الأ �سئلة �سنحاول � إلقاء ال�ضوء عليها
يف حلقات املجلة.
�س ��ائلني اهلل ع� � َّز وج� � ّل �أن يوفقن ��ا لن�ص ��ل
لنتيجة واحدة و�أكيدة فارتقبيها.
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�إع ـ ـ ــداد:
د� .سعد الدين بن حممد الكبي
يع� � ّد ال�ش ��باب يف كل أ�م ��ة� ،أمله ��ا ،ومفت ��اح
نه�ضتها ،فال ميكن لأ مة من الأ مم �أن تنه�ض
� إال � إذا أ�خ ��ذ ال�ش ��باب فيه ��ا دوره ��م  ،وبذل ��وا
اجلهود يف �س ��بيل عزّها ونه�ضتها ،ولن يتمكن
ال�ش ��باب م ��ن ذل ��ك � إذا �أهم ��ل ال�ش ��يوخ وذوو
ال ��ر�أي ال�س ��ديد يف الأ مة دوره ��م يف توجيههم
و� إر�شادهم ،و� إي�صالهم � إىل املحطة التي ينبغي
�أن ينطلقوا منها ب�أمان ،بالرت�شيد والتوجيه،
و�سالمة الر�أي وح�سن الرتبية.
لقد اهتم الر�س ��ول �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم
بال�ش ��باب اهتماماً كبرياً ،حتى �ص ��ار �صلى اهلل
حمط �أنظارهم  ،و�أ�صبحت دعوته
عليه و�سلم ّ
مرك ��ز اهتمامه ��م ،فا�س ��تجابوا ل ��ه ،و�آمنوا به
وبدعوت ��ه ،ف ��كان منهم عل ��ي ،وب�ل�ال ،وعمار،
و�ص ��هيب ،وم�ص ��عب ،وغريهم  ،فقام الر�سول
 برتبيته ��م يف دار الأ رق ��م ،وعا� ��ش معه ��م ،
ومل يتخل ��ف عن ق�ض ��ية من ق�ض ��اياهم ،حتى

14 -

 -نفحات العدد الأ ول

�أحبّوه وتعلّقوا به ،وتخرّجوا يف مدر�سته ،قادة
وعلماء ومربني  ،فكان منهم ال�سفري م�صعب
ب ��ن عم�ي�ر ،والقائ ��د �أ�س ��امة بن زي ��د ،كما كان
منهم العامل والداعية.
�أ�سباب انحراف ال�شباب:
من املالحظ �أن �ضياع ال�شباب ،يدور حول
حمورين اثنني:
الأ ول :انحراف يف ال�سلوك اخللقي ،وهذا
�سببه �ضعف الوازع الديني ،واخلوف من اهلل،
ولذلك جند هذا ال�ص ��نف من ال�ش ��باب �ضائعاً
يف املجاالت التالية:
 -1معاك�سات.
 -2زنى.
 -3خمدرات.
� -4سرقات.
 5ــــــ جرائم وتعديات  ...الخ .

الث ��اين :انح ��راف يف ال�س ��لوك الدين ��ي:
وهذا االنحراف له عدة �أ�سباب منها:
� -1ضعف الت�أ�صيل العلمي �أو انعدامه.
� -2ض ��عف ظهور املرجعي ��ة التي ينبغي �أن
يرتبط بها ال�شباب.
 -3وج ��ود ك ��وادر حزبية حتم ��ل يف جعبتها
برنامج عمل جاهز وحمدد الأ هداف.
 -4ع ��دم و�ض ��وح الربنام ��ج الإ�س�ل�امي
ال�شرعي على م�ستوى الأ مة ،وانعدام املرحلية
يف الدعوة ،و�ضياع الأ هداف .
 -5ا�ش ��تداد حال ��ة ال�ض ��عف يف الأ م ��ة
الإ�س�ل�امية  ،مع بروز ع ��دد من اجلرائم التي
ارتكب ��ت وترتك ��ب يف ح ��قّ �ش ��عوب � إ�س�ل�امية،
الأ مر الذي يعك�س ردّة فعل عند بع�ض ال�شباب
الذي ��ن ال ي�ض ��بطون انفعاالته ��م ،وال ميلكون
ال�ض ��وابط ال�ش ��رعية للتعام ��ل م ��ع احل ��دث،
م ��ع فقده ��م ـــــ كما ذكرن ��ا ــــ الت�أ�ص ��يل العلمي،
فيخرج ��ون عل ��ى �أمته ��م وعلمائه ��م به ��ذه
الأ فكار التكفريية اخلطرية والتي ميار�س ��ون
معه ��ا العنف  ،ويتحول الإ�س�ل�ام يف ت�ص ��ورهم
� إىل ق�ضية (بولي�سية) متاماً ،بدل الدعوة � إىل
التوحيد و� إفراد اهلل بالعبادة وال�س ��عي لإخراج
النا�س من ظلمات ال�شرك واجلهل والتخبط،
� إىل ن ��ور الإ�س�ل�ام وعدله و�س ��ماحته ،وو�ض ��وح
�أحكامه وجالء ت�صوره للوجود واحلياة.
الـعـــالج :
� إذا ت�ص ��ورنا امل�ش ��كلة ،و�أمكنن ��ا ت�ش ��خي�ص
ال ��داء � ،ص ��ار م ��ن ال�س ��هل ب� �� إذن اهلل �أن ن�ص ��ف
ال ��دواء ،ون�ض ��ع الع�ل�اج  ،للخ ��روج بالأ م ��ة

م ��ن حالة �ض ��ياعها ب�ض ��ياع �ش ��بابها ،وجتنيب
العرثات والزالت التي تت�سبب بزيادة �ضعفها،
مع ت�سلط عدوها عليها وترب�صه بها .و� إن من
�أهم الو�س ��ائل التي ينبغ ��ي �أن نقوم بها يف هذا
االجتاه:
� -1س� � ّد مناف ��ذ ال�ش� � ّر الت ��ي يدخ ��ل منه ��ا
�أعداء الأ مة � إىل �أفكار وعقول ال�شباب.
 -2تهذي ��ب برام ��ج الرتفيه  ،وتخلي�ص ��ها
من كل ال�شوائب الأ خالقية.
 � - 3إيج ��اد البدائ ��ل ال�ش ��رعية يف حياتن ��ا
املعا�صرة.
 -4الرتكي ��ز عل ��ى الت�أ�ص ��يل العلم ��ي
ال�ش ��رعي ،وجالء منهج �أهل ال�سنة واجلماعة
يف التكف�ي�ر ،والتعام ��ل م ��ع احلاكم ،م ��ع بيان
وج ��وب االرتب ��اط والرجوع � إىل أ�ه ��ل العلم يف
النوازل.
 � - 5إظه ��ار املرجعي ��ة العلمي ��ة التي ينبغي
�أن يلت ��ف حوله ��ا ال�ش ��باب ،ويعطوه ��ا الثق ��ة
واحل ��ب ،بحي ��ث يك ��ون ظهوره ��ا ظه ��وراً قوياً
وا�ضحاً ال يغيب.
 -6االهتم ��ام بق�ض ��ايا ال�ش ��باب والتفاع ��ل
معها ،واجلواب عنها ،و� إيجاد احللول لها.
 � -7إحي ��اء دور املدر�س ��ة بالرتكي ��ز عل ��ى
الرتبي ��ة � إىل جان ��ب التعلي ��م ،وي�س ��اعد يف
ه ��ذا املجال � ،إيجاد القدوة ال�ص ��احلة (املدرّ�س
واملدر�سة) للت�أثري والت أ�ثّر.
 � - 8إحي ��اء ر�س ��الة امل�س ��جد ،ب� ��أن تك ��ون
ال
م�س ��اجدنا مدار�س للرتبية والتعليم ،وموئ ً
اجـتماعي� �اً يحت�ض ��ن ال�ش ��باب ،ويوجهه ��م
نفحات العدد الأ ول - 15 -

توجيهاً �سليماً.
 � -9إحياء دور املعاهد ال�شرعية ،واجلامعات
الإ�سالمية ،يف تخريج الدعاة املتب�صرين بنور
العلم ،وجالء املنهج ال�س ��ني النبوي يف الدعوة
� إىل اهلل ــــ منهج الو�سطية ـــــ .
 -10ربط ال�شباب بق�ضية كربى تتعلق بها
قلوبهم ،وي�ش ��تغلون لها ،وهذا املو�ضوع جدير
باالهتم ��ام ،لأ ن ال�ش ��باب الذي ��ن انحرف ��وا يف
�أفكاره ��م ،كانوا يف الأ �ص ��ل فارغني ،لي�س لهم
ق�ض ��ية ي�شتغلون بها ،فجاء من ي�شغل قلوبهم
بق�ض ��ايا كبرية ،تعلق ��وا بها ،وبذل ��وا �أرواحهم
و�أنف�س ��هم لأ جله ��ا � .إن الف ��راغ ال ��ذي يعي�ش ��ه
كثري من ال�ش ��باب امل�س ��لم ،وحتى طالب العلم

منهم � ،س ��ببه عدم وجود ق�ض ��ية كربى ت�شغل
قلوبه ��م ،ومت�ل أ�� �أوقاته ��م ،و� إن �أعظ ��م ق�ض ��ية
ينبغ ��ي �أن ن�ش ��غل بها �ش ��بابنا ،الدع ��وة � إىل اهلل
باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
 � -11إحي ��اء الإيجابي ��ة يف الدعوة � إىل اهلل،
بالرتكي ��ز عل ��ى الرتبية واملحا�ض ��ن الرتبوية
الت ��ي تنم ��ي جوان ��ب اخل�ي�ر يف الأ م ��ة ،ك ��دور
التحفي ��ظ واملراك ��ز الدعوي ��ة ،والأ ندي ��ة
وامللتقيات الإ�س�ل�امية ،وغريها من الأ ن�شطة
الرتبوية والتعليمية الهادفة.
 � -12إقام ��ة الن ��دوات وامل ؤ�مت ��رات الت ��ي
جتمع ب�ي�ن العلماء والدعاة ،لتوحيد اجلهود،
وتبادل الآ راء.

قال ال�شافعي رحمه اهلل :من قر�أ القر� آن عظمت قيمته ،ومن تفقه نبل قدره ،ومن
كتب احلديث قويت حجته ،ومن تعلم اللغة رقّ طبعه ،ومن تعلم احل�ساب جزل
ر�أيه ،ومن مل ي�صن نف�سه مل ينفعه علمه.
(الآداب ال�رشعية) 211/1

قيل للإمام مالك بن �أن�س رحمه اهلل :ما البدع؟ قال� :أهل البدع الذين يتكلمون
يف �أ�سماء اهلل تعاىل و�صفاته وعلمه وقدرته ،وال ي�سكتون عمّا �سكت عنه ال�صحابة
والتابعون.
(الآداب ال�رشعية) 220/1
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ف�ضل من �شاء من عباده،
احلمد هلل الذي ّ
ورف ��ع يف اجلن ��ة من ��ازل �أحباب ��ه ،وال�ص�ل�اة
وال�س�ل�ام عل ��ى �أ�ش ��رف الأ نبي ��اء واملر�س ��لني،
وبع ��د :ف� إن ق ��راءة �س�ي�ر ال�ص ��حابة واالقتداء
به ��م ،نه� � ٌج غفل عن ��ه البع�ض وطواه الن�س ��يان
عن ��د �آخري ��ن  .ومعرفة �س�ي�رتهم وف�ض ��ائلهم
�سببٌ ملحبتهم وتقرب � إىل اهلل بذلك ،وقد قال
الر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�سلم( :املرء مع من
أ�ح ��ب) رواه م�س ��لم .ويت أ�ك ��د الف�ض ��ل واخل�ي�ر
يف اخللف ��اء الأ ربع ��ة ل�س ��ابقتهم يف الإ�س�ل�ام
وبالئه ��م وجهاده ��م ،ع ��ن م�س ��روق أ�ن ��ه ق ��ال:
حُ ��ب أ�ب ��ي بك ��ر وعم ��ر ومعرف ��ة ف�ض ��لهما من
ال�س ��نة ،وقي ��ل للح�س ��ن :ح ��بّ �أبي بك ��ر وعمر
من ال�سنة؟ قال :ال ،بل فري�ضة.
وق ��د ذك ��ر اب ��ن اجل ��وزي �أن ال�س ��لف كانوا
يع ّلم ��ون �أوالده ��م ح ��بّ أ�ب ��ي بك ��ر وعم ��ر كم ��ا
يعلمونهم ال�سور من القر�آن  .وعلى هذا يت�أكد
بيان علم ال�صحابة ودينهم وف�ضائلهم .
ق ��ال �ش ��يخ الإ�س�ل�ام اب ��ن تيمي ��ة :و أ�م ��ا
اخللف ��اء الرا�ش ��دون وال�ص ��حابة ف ��كل خ�ي�ر
في ��ه امل�س ��لمون � إىل ي ��وم القيامة م ��ن الإميان
والإ�سالم والقر�آن والعلم واملعارف والعبادات،
ودخول اجلنة ،والنجاة من النار ،وانت�صارهم
عل ��ى الكف ��ار وعلو كلم ��ة اهلل ،ف� إمنا هو بربكة
م ��ا فعل ��ه ال�ص ��حابة الذي ��ن ب َّلغ ��وا الدي ��ن
وجاهدوا يف �سبيل اهلل .وكل م�ؤمن �آمن باهلل،
فلل�ص ��حابة ر�ض ��ي اهلل عنهم الف�ض ��ل � إىل يوم
القيام ��ة ،وخريه ��م اخللفاء الرا�ش ��دون  ،فهم
كان ��وا أ�ق ��وم ب ��كل خ�ي�ر يف الدني ��ا والدي ��ن من

هلل �أف�ضل هذه الأ مة،
�سائر ال�صحابة ،كانوا وا ِ
و�أب ّره ��ا قلوباً و�أعمقها علماً و�أقلها تكلفاً ،قوم
اختاره ��م اهلل ل�ص ��حبة نبي ��ه �ص ��لى اهلل علي ��ه
و�س ��لم و� إقام ��ة دين ��ه فاعرف ��وا له ��م ف�ض ��لهم،
واتبعوهم يف �آثارهم  ،ومت�س ��كوا مبا ا�ستطعتم
م ��ن �أخالقه ��م ودينه ��م ف� إنه ��م كان ��وا عل ��ى
اله ��دى امل�س ��تقيم  .وق ��د �أثن ��ى اهلل عليه ��م هو
ور�س ��وله �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ور�ض ��ي عنهم
و أ�ع� � َّد له ��م احل�س ��نى يف �آي ��ات كث�ي�رة  ،كقول ��ه
تعاىل} :وال�س ��ابقون الأ ول ��ون من املهاجرين
والأ ن�ص ��ار والذي ��ن اتبعوه ��م ب� إح�س ��ان ر�ض ��ي
اهلل عنه ��م{ (التوب ��ة  )100 :وقول ��ه تع ��اىل:
}حمم ��د ر�س ��ول اهلل والذي ��ن مع ��ه �أ�ش ��داء
عل ��ى الكف ��ار رحماء بينهم تراهم ركعاً �س ��جداً
يبتغون ف�ض�ل�اً من اهلل ور�ض ��واناً �س ��يماهم يف
وجوهه ��م م ��ن أ�ث ��ر ال�س ��جود ذل ��ك مثله ��م يف
التوراة ومثلهم يف الإجنيل كزرع �أخرج �ش ��ط�أه
ف�آزره فا�س ��تغلظ فا�س ��توى على �س ��وقه يعجب
ال ��زراع ليغي ��ظ به ��م الكف ��ار وع ��د اهلل الذي ��ن
�آمنوا وعملوا ال�ص ��احلات منهم مغفرة و�أجراً
عظيماً{ (الفتح.)29 :
وقد ثبت يف ال�صحيح عن النبي �صلى اهلل
علي ��ه و�س ��لم أ�ن ��ه ق ��ال( :خ�ي�ر الق ��رون القرن
الذي جئت فيه  ،ثم الذين يلونهم  ،ثم الذين
يلونه ��م) رواه البخاري وم�س ��لم .ومن �أف�ض ��ل
للم ��ة
ال�ص ��حابة و�أج ّله ��م ،و�أكرثه ��م نفع� �اً أ
اخللفاء الرا�شدون ،و�س ��نتحدث عنهم ب� إيجاز
يف الأ عداد القادمة ب� إذن اهلل تعاىل.
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مـن فـتـاوى الـعـلـمـاء
ال�س�ؤال  :ملاذا �سمي الدين الإ�سالمي بـــ (الإ�سالم) ؟
اجلواب:لأ ن من دخل فيه �أ�سلم وجهه هلل وا�ست�سلم وانقاد لكل ما جاء عن اهلل وعن ر�سول
اهلل من الأ حكام ،قال تعاىل} :ومن يرغب عن ملة � إبراهيم � إال من �سفه نف�سه) � إىل قوله
(� إذ قال له ربه �أ�سلم قال �أ�سلمت لرب العاملني{ وقال} :ومن �أ�سلم وجهه هلل وهو حم�سن فله
�أجره عند ربه{ ( .اللجنة الدائمة فتوى رقم ())7887
ال�س�ؤال :مر�ضت امر�أة واحتاجت � إىل �أخذ الدم من �شخ�ص �أجنبي عنها ،ثم عافاها اهلل،
ورغب ذلك ال�شخ�ص يف التزوج بها ،هل يجوز �أو ال؟
اجلواب:ما ذكر من �أخذ الدم من الرجل للمر�أة وحقنها به ال تنت�شر به احلرمة ولو كرث
كما تنت�شر بالر�ضاع ،وكذا احلكم لو حقن الرجل بدم امر�أة ،وعليه فيجوز لكل منهما �أن يتزوج
بالآ خر( .اللجنة الدائمة)
ال�س�ؤال :ما حكم من جامع زوجته وهي يف احلي�ض ؟
اجلواب :ال يجوز للرجل �أن يجامع زوجته وهي ما زالت يف احلي�ض ،ف� إذا جامعها فعليه
التوبة � إىل اهلل والكفارة (( .)1فتاوى اللجنة الدائمة رقم (. ))2325
( :)1الكفارة هي� :أن يت�صدق بدينار �أو ن�صف دينار بح�سب ي�ساره و� إع�ساره ،والدينار نقد � إ�سالمي
من ذهب يزن بالغرامات (.)4.25

وقـفـات مـع الـنـفـحـات
يو�ص.
 - 1مات ر�سول اهلل  ومل ِ
�أخرج البخاري يف كتاب الو�صايا ( )2740عن عبد اهلل بن �أبي �أوفى ر�ضي اهلل عنهما �أنه
�سئل  :هل كان النبي� أو�صى ؟ فقال :ال ،فقلت :كيف كُتب على النا�س الو�صية �أو أ�ُمروا
بالو�صية؟ قال� :أو�صى بكتاب اهلل.
و�أخرج البخاري يف الو�صايا ( )2741عن الأ �سود قال :ذكروا عند عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
�أنّ علياً ر�ضي اهلل عنه كان و�صياً  ،فقالت  :متى �أو�صى � إليه وقد كنت م�سندته � إىل �صدري� ،أو
قالت :حجري ،فدعا بالط�ست ،فلقد انخنث يف حجري ،فما �شعرت �أنه قد مات فمتى �أو�صى
� إليه؟
 - 2معار�ضة القر�آن:
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل :معار�ضة القر�آن مبعقولٍ �أو قيا�س  ،مل يكن
ي�ستحله �أحد من ال�سلف ،و� إمنا ابتُدع ملا ظهرت اجلهمية واملعتزلة ونحوهم ممن بنَوا �أ�صول
دينهم على ما �سمَّوه معقوالً ،وردُّوا القر�آن � إليه  ،وقالوا  � :إذا تعار�ض العقل وال�شرع � إمّا �أن
يُفوَّ�ض و� إما �أن يُت أ�وَّل ،فه�ؤالء من �أعظم املجادلني يف �آيات اهلل بغري �سلطان �أتاهم .
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