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املتوحـد  وعظمتـه،  بكربيائـه  املتفـرد  هلل  احلمـد 
بصمديتـه وألوهيتـه، والصاة والسـام ىلع انليب األيم 
اذلي يؤمـن بـاهلل ولكماتـه، سـيد ودل آدم، مـن فتح اهلل 
بـه أعينـا ُعميـا، وآذان صمـا، وقلوبا غلفـا، من رشح 
اذللـة  وجعـل  ذكـره،  وأىلع  وزره  ووضـع  صـدره  اهلل 

والصغـار ىلع مـن خالـف أمـره، نث گ  گ  گ  
ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ  
ں  ڻ  مث )))، وىلع آهل وصحابتـه ومـن تبعهـم 

بإحسـان اىل يـوم ادليـن.

ـــول اهلل  ـــق برس ـــث إذا تعل ـــإن احلدي ـــد؛ ف ـــا بع أم
☺ اكن هل يف القلـــب ذلة، ويف اللســـان حـــاوة؛ 

)١( األعراف: ١٥٧
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ــواه  ــر األفـ ــس وتتعطـ ــن املجالـ ــره ☺ تزتيـ فبذكـ
ـــه ☺  ـــى أن حقوق ـــس خي ـــماع. ولي ـــنف األس وتتش
ىلع أمتـــه أعظـــم احلقـــوق وأرشفهـــا -بعـــد حقـــه 
ــة  ــرة مرتبطـ ــا واآلخـ ــعادة يف ادلنيـ -، والسـ

بالقيـــام بهـــذه احلقـــوق وجـــودا وعدمـــا.

هــذه  ألهــم  تلخيــص  القادمــة  األســطر  ويف 
احلقــوق؛ تذكــرا بهــا وحثــا عليهــا، واهلل ويل اتلوفيــق.
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احلق األول

-  - اإلميان بنبوته ورسالته

ــا،  ــا وأوهل ــها، وأهمه ــوق ورأس ــل احلق ــذا أص وه
ــه. ــرٌع عن ــده فف ــا بع ولك م

وهذا اإليمان ينتظم ثالثة أمور:

ــريش  ــد اهلل الق ــن عب ــد ب ــا حمم ◄ أوالً: أن نبين
اهلاشــي ☺ هــو انلــيب الرســول، الصــادق املصــدوق؛ 
ــرة  ــد ف ــه بع ــة خلق ــا أراد هداي ــإن اهلل  مل ف
ــده  ــث عب ــبل؛ بع ــن الس ــاس م ــل وانطم ــن الرس م
ونذيــرا،  ومبــرا  هاديــا   ☺ حممــدا  ورســوهل 
وداعيــا اىل اهلل بإذنــه ورساجــا منــرا؛ فمــن لــم 
 ،  ــاهلل ــر ب ــه اكف ــاتله فإن ــه ورس ــن بنبوت يوم
 وهــذا إمجــاع معلــوم باالضطــرار بــن مجيــع األمــة،
ڭ  ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ    ھ    نث 
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ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    نث   : وقــال   ،  ((( مث   ڭ    
.((( مث  ہ   ہ   ہ   ہ  

وثبـــت يف  صحيـــح مســـلم )3) عنـــه ☺ أنـــه 
ـــد  ـــمع يب أح ـــده ال يس ـــد بي ـــس حمم ـــال: )واذلي نف ق
ـــوت  ـــم يم ـــراين ث ـــودي وال ن ـــه يه ـــذه األم ـــن ه م
ــن  ــه إال اكن مـ ــلت بـ ــاذلي أرسـ ــن بـ ــم يؤمـ ولـ

أصحـــاب انلـــار).

◄ اثلــاين: اإليمــان بــأن رســاتله ☺ رســالة 

اعمــة؛ فواجــٌب ىلع مجيــع اثلقلــن -اجلــن واإلنــس، 

بعثتــه  منــذ  وألوانهــم،  أجناســهم  اختــاف  ىلع 

ــوا  ــا- أن يؤمن ــن عليه ــرث اهلل األرض وم وإىل أن ي

ــن  ــرج ع ــط أن خي ــدا ق ــع أح ــوه، وال يس ــه ويتبع ب

 : رشيعتــه، أو أن يديــن  بغــر مــا جــاء بــه، قــال

)١( الفتح : ١٣

)2( األعراف : ١٥٨

]240[ )٣(
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نث ہ  ہہ  ہ    ھ  ھمث )))، وقــال 
: نث ىث  يث   حجمج  مث ))) ، وقــال تعــاىل: 

والعاملَــون:   (3( مث  گ  گ   گ          ک   ک   نث 
اجلــن اإلنــس، وقــال : نث ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  

مث)4). ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

ــة ))5)، ــق اكفـ ــلت إىل اخللـ ــال ☺ : )وأرسـ  وقـ

 وقال: )وبعثت إىل لك أمحر وأسود) )6).

◄ اثلالث: اعتقاد أنه ☺ خاتم األنبياء واملرسلن؛ 

فا نيب بعده، وأن رشيعته يه انلاسخة جلميع الرائع؛ 

فا يقبل اهلل -بعد بعثته- دينا سوى اإلسام.

)١( سبأ : 2٨

)2( النساء : ٧٩

)٣( األنبياء : ١0٧

)4( األنعام : ١٩

)٥( ]مسلم ٥2٣[

)6( ]مسلم ٥2١[
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قال تعـاىل: نث ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   
 : وقـال   ،  ((( مث  ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   نثڦ  

نـيب  )وإنـه ال   :☺ وقـال   ،  ((( ڃ  چ  چمث 

انلبيـن))4). خاتـم  )وأنـا   :☺ وقـال   ، بعـدي))3) 

)١( األحزاب : 40

)2( آل عمران: ٨٥

)٣( ]خ ٣4٥٥، م ١٨42[

)4( ]خ ٣٥٣٥، م 22٨6[
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احلق الثاني

-  - محبته

فمحبتــه مــن أعظــم واجبــات ادليــن؛ فيجــب ىلع 

ــة  ــم ☺ حمب ــيب الكري ــذا انل ــب ه ــلم أن حي لك مس

تفــوق حمبــة الــودل والــوادل واألهــل وانلــاس أمجعــن، 

ــال  ــه، ق ــه نفَس ــن حب ــر م ــه أك ــب أن حيب ــل جي ب

)))، وقــال  نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  مث   :

.((( مث  ڑڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   نث   :

 ثبــت يف الصحيحــن)3) عنــه ☺ أنــه قــال :

ــن  ــه م ــب إيل ــون أح ــى أك ــم ح ــن أحدك )ال يؤم

ــن). ــاس أمجع ودله ووادله  وانل

)١( األحزاب : 6

)2( التوبة: ١20

)٣( ]خ ١٥، م 44[
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ويف صحيـــح ابلخـــاري )))  عـــن عبـــد اهلل بـــن 
ـــذ  ـــو آخ ـــيب ☺ وه ـــع انل ـــا م ـــال: كن ـــام  ق هش
: ــر ــال هل عمـ ــاب، فقـ ــن اخلطـ ــر بـ ــد عمـ  بيـ
ـــن لك يشء إال  ـــب إىل م ـــت أح ـــول اهلل ألن ـــا رس )ي
ـــي  ـــيب ☺: )ال واذلي نف ـــال انل ـــي)؛ فق ـــن نف م
ـــك) ؛  ـــن نفس ـــك م ـــب إيل ـــون أح ـــى أك ـــده ح بي
ـــب إيل  ـــت أح ـــك اآلن واهلل ألن ـــر: )فإن ـــال هل عم فق
ـــر). ـــا عم ـــيب ☺: )اآلن ي ـــال انل ـــي) ؛ فق ـــن نف م

كمــا ثبــت يف الصحيحــن))) عنــه أنــه ☺ قــال: 
)أنــا أوىل بــكل مؤمــٍن مــن نفســه). 

ـــع  ـــار  يقط ـــة األخي ـــرة الصحاب ـــر يف س وانلاظ
أنـــه ليـــس بـــن انلـــاس حـــٌب صـــادق كحـــب 
 أصحـــاب حممـــٍد حممـــًدا -☺ وريض اهلل عنهـــم-

]66٣2[ )١(

)2( ]خ 2٣٩٩، م ٨6٧[ 



((

ـــا روي عـــن  ـــك: م ـــدل ىلع ذل ـــي ت ومـــن الشـــواهد ال
ـــول اهلل  ـــم لرس ـــف اكن حبُك ـــئل: كي ـــه س يلع  أن
☺؟ فقـــال: )اكن واهلل أحـــبَّ إيلنـــا مـــن أموانلـــا 

ــارد ــاء ابلـ ــن املـ ــا، ومـ ــا وأمهاتنـ ــا وآبائنـ  وأوالدنـ
ىلع الظمأ)))).

رس 
ُ
ــا أ ــه مل ــة : روي أن ــن ادلثن ــد ب ــذا زي وه

  ــو ســفيان ــال هل أب ــل، ق م يلُقت ــدِّ ــع وقُ ــوم الرجي ي
ــا زيــد؛ أحتــُب  -واكن إذ ذاك مــراك-: )أنشــدك اهلل ي
أن حممــًدا اآلن عندنــا ماكنــك نــرب عنقــه وإنــك 
ــًدا اآلن  ــب أن حمم ــا أح ــال: )واهلل م ــك؟) ق يف أهل
ــه وإين  ــوكٌة تؤذي ــه ش ــه تصيب ــو في ــه اذلي ه يف ماكن
جالــٌس يف أهــي)، فقــال أبــو ســفيان: )مــا رأيــُت مــن 
ــب أحــًدا كحــب أصحــاب حممــٍد  انلــاس أحــًدا حيُ

ــًدا -☺-) ))). حمم

)١( ]الشفا 22/2[

)2( ]سرية ابن هشام ١٧2/2[
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أيُّ حمبٍة تلك!

ــه  ــل نفس ــاري : جع ــة األنص ــو طلح ــذا أب وه
حــد اكلــُرس بــن يــدي انلــيب ☺ لــي يقيــه 

ُ
يــوم أ

مــن الســهام، فــأرشف  يلنظــر إىل القــوم، فقــال هل 
أبــو طلحــة: )يــا نــيب اهلل بــأيب أنــت وأيم ال تـُـرف؛ 
ال يصبــك يشٌء مــن ِســهام القــوم، حنــري دون حنــرك 

يــا رســول اهلل) ))).

ــون األمــور  ــل إنهــم مــن ُحبهــم هل أضحــوا حيب ب
ــن )))  ــي الصحيح ــا ☺، ف ــي اكن حيبه ــة ال العادي
ــدم هل  ــيب ☺ فق ــاً داع انل ــس  أن خياط ــن أن ع
طعامــاً اكن فيــه ُدبـّـاء، قــال: )فرأيــت رســول اهلل ☺ 
ــاء مــن حــوايل الصحفــة، فلــم أزل أحــب  يتتبــع ادُلبّ

ــاء مــن يومئــذ). ادُلبّ

)١( ]خ ٣٨١١، م ١٨١١[

)2( ]خ 20٩2، م 204١[
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واألســباب الــي تدعــو املســلم إىل حمبتــه ☺ 
ــأيت: ــا ي ــا م ــرٌة، أهمه كث

ــب اهلل  ــا حن ــه، وإذا كن ◄ أوالً: أن اهلل  حيب

فيجــب أن حنــب مــن حيــب.

ــه  ــه، فنحب ــا حبُب ــد أمرن : أن اهلل  ق
ً
ــا ◄ ثاني

ــبحانه. ــًة هل س طاع

: أن انليب ☺ ســبب هدايتنــا إىل الراط 
ً
◄ ثاثلــا

املســتقيم، قــال : نث ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  مث ))).

: أن انلــيب ☺ اكن هل اغيــة الكمــال 
ً
◄ رابعــا

)١( آل عمران: ١64
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البــري يف عبادتــه وأخاقــه وســجاياه وغرهــا، 

وانلفــوس جمبولــٌة ىلع حــب الكمــال.

ــب ــة يف القلـ ــود املحبـ ــى أن وجـ ــس خيـ  وليـ
-إن اكن صادقًـــا- يســـتلزم أثـــرا وديلـــا، ودالئـــل 

حمبتـــه ☺ كثـــرة.

من أهم تلك ادلالئل:

◄ أوالً: طاعته وتعظيمه وتوقره.

ــك؛  ــرص ىلع ذل ــه واحل ــتياق لرؤيت : االش
ً
ــا ◄ ثاني

ــن  ــال: )م ــه ق ــه ☺ أن ــلم ))) عن ــح مس ــي صحي ف
ــود  ــدي؛ ي ــون بع ــاس يكون ــا ن ــي يل حب ــد أم أش

ــاهل). ــه وم ــو رآين بأهل ــم ل أحده

ــه  ــام علي ــاة والس ــن الص ــار م : اإلكث
ً
ــا ◄ ثاثل

مطلقــا، ويف املواضــع املقيــدة الــي وردت يف الريعــة، 

]2٨٣2[ )١(
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.((( نث ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  مث 

: حمبـــة قرابتـــه وصحابتـــه ☺ وريض 
ً
◄ رابعـــا

ـــب،  ـــن حي ـــب م ـــدا أح ـــب أح ـــن أح ـــم؛ فم اهلل عنه
وِمـــن أوىل مـــن حُيـــب: أصحابـــه، وآل بيتـــه ☺؛ 
 وهـــم: »ذريتـــه وذريتهـــم، وأزواجـــه أمهـــات املؤمنـــن،

وبنو هاشم« ريض اهلل عنهم أمجعن.

ــر : ) واذلي  ــو بك ــال أب ــا ق ــن م ــا أحس وم
ــب إيل أن  ــول اهلل ☺ أح ــة رس ــده لقراب ــي بي نف

ــي)))) . ــن قراب ــل م أص

وحري باملسـلم أن حيفـظ وصية حبيبـه ☺ فيهم؛ 
ركم اهلل يف أهـل بيي) )3). حيـث قـال: )أذكِّ

)١( األحزاب: ٥6

)2( ]خ ٣٧١2، م ١٧٥٩[

)٣( ]م 240٨[
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احلق الثالث

-  - تعزيره وتوقيره وتعظيمه

 فقــد حــث اهلل  ىلع ذلــك فقــال: نث ۅ  
: وقــال   ،  ((( مث  ې   ې   ۉ     ۉ  
ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   نث 

.((( مث  ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    

واملراد بهذا احلق: تعظيمه وإجاهل ونرته وتأييده، 
وأن يُعاَمل من التريف واتلكريم بما يليق به ☺.

 : ومـا ألطف مـا قال شـيخ اإلسـام ابـن تيمية
»إذا اكنـت ابلهائـم واجلمـادات تعّظم رسـول اهلل ☺؛ 
فنحـن أحـق بتعظيمه، كمـا قال احلسـن ابلري رمحه 
اهلل يف حنـن اجلـذع: إذا اكن اجلـذع حيـن إيلـه، فأنتم 

)١( الفتح : ٩

)2( األعراف: ١٥٧
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أوىل باحلنـن إيلـه« ))) ، وصـدق  ! وانلاظر يف كتاب 
اهلل جيـد اإلرشـاد إىل تعظيـم انليب ☺ وتوقـره كثراً، 

ومنـه قـوهل : نث چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  
ڇ ڍ  ڍڌ  مث  ))) ؛ فينبـي أن يُهـاب وأن يبّجل، 

وأن يعّظم وأن يسـوّد.

ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   نث   : قـوهل  ومنـه 
ہ  مث )3) ، فـا جيـوز رفـع الصوت فـوق صوته ☺ يف 
حياتـه، كما أنه ال حيـوز أن تُرفـع اآلراء ونتائج األفاكر 

فـوق سـنته ☺ يف حياتـه وبعـد وفاته.

نث ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    : قــوهل  ومنــه 
ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  

 . (4 مث) ٺ ٺ

)١( ]الرد عىل البكري 2٨٥/١[

)2( النور : 6٣

)٣( الحجرات: 2

)4( النور : 62
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إذا لــم يســع الصحابــة ذهــاب أحدهــم إىل حاجــة 
ــنته  ــن س ــروج ع ــف باخل ــه؛ فكي ــة إال بإذن هل اعرض
ــم  ــب تلعظي ــال العجي ــذا املث ــل ه ــه؟! ويلُتأم ورشع
بــن  ☺؛ فهــذا عــروة  للرســول    الصحابــة 
مســعود  يقــول لقريــش -بعــد أن لــي انلــيب ☺ 
أثنــاء صلــح احلديبيــة-: )أي قــوم؛ واهلل لقــد وفــدت 
ىلع امللــوك، ووفــدت ىلع قيــر وكــرى وانلجــايش، 
واهلل إن رأيــت مِلــاك قــط يعظمــه أصحابــه مــا يعظــم 
أصحــاب حممــٍد حممــداً -☺-، واهلل إن تنخــم خنامــًة 
ــه  ــا وجه ــك به ــم فدل ــت يف كــف رجــل منه إال وقع
ــأ اكدوا  ــره، وإذا توض ــدروا أم ــم ابت ــده، وإذا أمره وج
يقتتلــون ىلع وَضوئــه، وإذا تكلــم خفضــوا أصواتهــم 

عنــده، ومــا حيــدون إيلــه انلظــر تعظيمــاً هل!) ))) .

هذا؛ ومن أهم دالئل تعظيم انليب ☺:

جتريــد اتلوحيــد هلل ؛ فإنــه اكن أحــرص 
)١( ]البخاري 2٧٣0[
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ــا هل  ــن اكن معّظم ــد؛ فم ــد اتلوحي ــاس ىلع جتري انل
حقــا فينبــي أن يكــون موافقــا هل يف ذلــك ال خمالفــا.

ــه يف  ــه ☺، وحتكيم ــُد متابعت ــا:  جتري ◄ ومنه
ــه. ــن وفروع ــول ادلي أص

◄ ومنهـــا: تعظيـــم ســـنته ☺، والســـي يف 
تعلّمهـــا، والفـــرح بســـماع حديثـــه واإلصغـــاء هل. 
ـــول محـــاد  ـــام، ق ـــا يُذكـــر يف هـــذا املق ومـــن لطيـــف م

ـــوهل : نث ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ـــد  يف ق ـــن زي ب
ہ  ہ  مث ))) ، قـــال: »أرى رفـــع الصـــوت عليـــه 
بعـــد موتـــه كرفـــع الصـــوت عليـــه يف حياتـــه، إذا 
قُـــرئ حديثـــه وجـــب عليـــك أن تنصـــت هل كمـــا 

تنصـــت للقـــرآن« ))) .

◄ ومنهــا:  ادلفــاع عنــه ☺، واذلود عــن عرضه؛ 
فهــو املفــّدى بانلفــس وانلفيــس، واألهــل واملال.

)١( الحجرات: 2

)2( ]ذم الكالم وأهله ١6١/٥[
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ــال  ــد ق ــاس، وق ــغ ســنته ☺ للن ◄ ومنهــا: تبلي
ــا  ــه كم ــيئا فبلغ ــا ش ــمع من ــرأ س ــّر اهلل ام ☺: )ن

ــامع) ))) . ــن س ــغ أوىع م ــُرّب مبلَّ ــمع، ف س

ــغ  ــم : »وتبلي ــن القي ــال اب ــا ق ــن م ــا أحس وم
ــهام إىل  ــغ الس ــن تبلي ــل م ــة أفض ســنته ☺ إىل األم
ــن  ــر م ــه كث ــغ يفعل ــك اتلبلي ــدو؛ ألن ذل ــور الع حن
انلــاس، وأمــا تبليــغ الســن فــا يقــوم بــه إال ورثــة 
األنبيــاء وخلفــاؤه يف أممهــم، جعلنــا اهلل تعــاىل منهــم 

ــه« ))) . ــه وكرم بمن

وينبـي أن يُعلـم أنـه ليـس مـن تعظيمـه ☺ يف 
يشء أن يُرفـع فـوق مزنتلـه الي أنزهل اهلل إياهـا؛ فنبينا 
حممـد ☺ عبـٌد ال يُعبد، ونـيبٌّ ال يُكّذب، بـل يُطاع 
وُيتّبـع؛ فغلـّو مـن غـا فيـه فخلـع عليه مـن صفات 
اتلعظيـم  مـن  ليـس  األلوهيـة:  حقـوق  أو  الربوبيـة 
الـريع يف يشء، بـل هـذا عـن املناقضـة واملحـاّدة 

)١( ]الرتمذي 26٥٧[

)2( ]جالء األفهام 4١٥[
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هل؛ فإنـه اكن ينهانـا ☺ عـن الغلـو عمومـا، وينهانـا 
☺ القائـل:  عـن الغلـّو فيـه خصوصـا؛ أليـس هـو 
)ال تطـروين كمـا أطرت انلصـارى ابن مريـم، فإنما أنا 

عبـده؛ فقولوا عبد اهلل ورسـوهل)؟!  ))).

إذن؛ أّي تعظيــٍم هــذا اذلي لــم يؤخــذ فيــه بقــوهل، 
ــة  ــه؟! فثم ــه حبكم ــه، وال ريُض في ــه فعل ــع في وال اتُّب
ــق  ــقِّ اهلل  وح ــن: ح ــن احلق ــٌم ب ــاٌن عظي فرق
ــن  ــوة- وم ــق انلب ــة وح ــق األلوهي ــوهل ☺ -ح رس
ــا  ــة، وم ــفا هلك ــو ىلع ش ــن فه ــن احلق ــط ب خل

ــة: ــم  يف انلوني ــن القي ــال اب ــا ق ــن م أحس

هلِل حقٌّ ال يكون لغرهِ ٭٭٭
، هما حّقاِن        ولعبده حقٌّ

ال جتعلوا احلقن حًقا واحدا ٭٭٭ 
       من غر تميزٍي وال فرقاِن

)١( ]البخاري ٣44٥[
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األمر الرابع

-  - طاعته واتباعه، والتسليم له

فالصــادق يف القيــام حبقــه ☺ واجــٌب عليــه 
ــق  ــَم يف لك دقي ــدوَة واألســوَة، واملحكَّ ــه الق أن جيعل

ــأيت: ــا ي ــن م ــق يتضم ــذا احل ــل. وه وجلي

◄ أوالً: جيب ىلع املسلم أن حُيب سنة انليب ☺، 
وأن يعظمها، وهذا فرٌع عن صادق حمبته هل ☺.

ـــة  ـــنته يه اغي ـــد أن س ـــه أن يعتق : علي
ً
ـــا ◄ ثاني

ـــة اهلـــدى، والضـــد بالضـــد  الكمـــال، وأن اتباعهـــا اغي
 نث ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  مث )))؛
ــيب ☺، ــتجابة للنـ ــان: االسـ ــم إال طريقـ ــا ثَـ  فمـ

أو اتباع اهلوى.

)١( القصص : ٥0
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يقـول ابن القيـم : »فله ☺ حوضـان عظيمان: 
حـوٌض يف ادلنيـا وهـو سـنته ومـا جـاء، وحـوٌض يف 
اآلخـرة، فالشـاربون مـن هـذا احلـوض يف ادلنيـا هـم 
الشـاربون مـن حوضه يـوم القيامة؛ فشـارٌب، وحمروٌم، 
، ومسـتكر ... فمـن ظمـئ من سـنته يف هذه  ومسـتقلٌّ
ادلنيـا ولـم يكـن هل منهـا رِشٌب؛ فهـو يف اآلخرة أشـد 

ظمـأ وأحرُّ كِبـدا«))).

وثمرات متابعته ☺ ثمراٌت عظيمة؛

ــه  ــن فعلي ــن الفائزي ــون م ــن أراد أن يك ◄ فم
ىئ   ىئ   ىئ    نث   ☺ العاملــن  رب  رســول  بطاعــة 

.  ((( مث  مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ی         

 ◄ ومــن أراد رمحــة اهلل فعليــه بطاعــة رســوهل ☺
نث ی  ی  ی  ی  جئ  مث )3) .

)١( ]اجتامع الجيوش اإلسالمية ٨٥[

)2( النور: ٥2

)٣( آل عمران: ١٣2
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◄ ومن أراد اهلداية فليطع انليب ☺ نث ٺ  ٿ  
ٿٿ  مث )))، نث ۅ  ۉ  ۉ  مث ))).  

ــه  ــه ☺؛ فإن ــزم طاعت ــة فليل ــن أراد اجلن ◄ وم
ــن أىب) ــة إال م ــون اجلن ــي يدخل ــال: )لك أم ــد ق  ق
قالــوا: وَمــن يــأىب يــا رســول اهلل؟ قــال: )َمــن أطاعــي 

دخــل اجلنــة، وَمــن عصــاين فقــد أىب) )3).

◄ ومـــن أراد مغفـــرة اهلل وحمبتـــه فليبـــادر إىل 
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   نث   ☺ رســـوهل  طاعـــة 

مث)4). ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   

وإذا اكن هــذا بعــض فضــل مــن الزم الســنة؛ 
فينبــي أن يُعلــم أن من اعنــد الســنة وأرّص ىلع تنكب 
طريقهــا قــد أورد نفســه املــوارد، وعــّرض نفســه ألمر 

)١( النور: ٥4

)2( األعراف: ١٥٨

)٣( ]البخاري ٧2٨0[

)4( آل عمران: ٣١
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 عظيــم؛ ويكفيــه أنــه ُمتوّعــد بالعــذاب األيلــم 
گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     ڑ   نث 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    نث   ،((( مث  ڳ   ڳ   ڳ      
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  مث )))، ومتوعــد بــأن 

ــه: نث ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ــال اهلل في ــن ق ــون مم يك
مث)3). ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ       ڱ  

ــل  ــا قب ــه يف ادلني ــل ب ــد حت ــة ق ــدا عقوب ــذا ع ه
غــار ىلع مــن  لــة والصَّ اآلخــرة، قــال ☺: )وُجِعــَل اذلِّ

ــري) )4) . ــف أم خال

ويلتأمــل املؤمــن هــذه اآليــة العجيبــة؛ فــي 
ــال هل  ــماهل؛ فق ــا أكل بش ــلم )5) أن رج ــح مس صحي

)١( النور : 6٣

)2( النساء: ١١٥

)٣( الفرقان: 2٧

)4( ]مسند أحمد ٥١١٥[

]202٥( ]١(
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انلــيب ☺: )لُك بيمينــك) فاســتكرب عــن األمــر 
ــا  ــتطعت، م ــال ☺: )ال اس ــتطيع؛ فق ــال: ال أس وق
ــه  ــا إىل في ــا رفعه ــراوي: فم ــال ال ــرْب) ق ــه إال الِك منع

ــاهلل.  ــاذا ب ــده! عي ــلّت ي ــه[؛ أي ُش ]فم

: املبـــادرة إىل االســـتجابة إىل ســـنته 
ً
◄ ثاثلـــا

 : قـــة يف تطبيقهـــا. قـــال  ☺ دون تلكـــؤ، وادلِّ
نث ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   

ېې   مث ))).

: التســليم اتلــام لســنته ☺، واتلجــايف 
ً
ــا ◄ رابع

عــن االعــراض عليهــا. 

ــر! فكــم مــن  ــذا األم ــر يف ه ــر اتلقص ــا أك وم
انلــاس َمــن إذا ُذكــرت هل الســنة حّكــم عقلــه 
وقــال: لكــن العقــل خيالــف ذلــك! وكــم مــن انلاس 
َمــن إذا ذكــرت هل الســنة قــال: ولكــن هــذا خيالــف 

)١( األنفال: 24
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مذهــيب! وكــم مــن انلــاس مــن إذا ذكــرت هل الســنة 
ــول:  ــا! واهلُل  يق ــة لركه ــذار الواهي ــل األع تمحَّ

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ٴۇ   ۈ   نث 
ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې    

وئمث))). ەئ  

ــث  ــن حدي ــافي ع ــام الش ــل اإلم ــأل رج ــد س وق
ــد  ــول؟ فارتع ــا تق ــل: فم ــال هل الرج ــيب ☺؛ فق للن
وانتفــض وقــال: »أيُّ ســماء تُظلــي وأيُّ أرض تُقلّــي 

ــره!« ))). ــُت بغ ــول اهلل  وقل ــن رس ــُت ع إذا روي

اإلذاعن  الصــادق:  املســلم  موقــف  هــو  هــذا 
نث ٱ  ٻ         ٻ   يقــول:    وربنــا  والتســليم، 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    

.(3( مث  ٺٺ 

)١( النساء: 6٥

)2( ]حلية األولياء ٩/١06[

)٣( األحزاب: ٣6
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ســأل رجــٌل عبــَد اهلل بــن عمــر  عــن الصــاة 
بمــى -أي: لـِـَم اكنــت مقصــورة؟- فقــال هل ☺: )هــل 
ســمعت بمحمــد ☺؟!) فقــال الرجــل: نعــم، وآمنــُت 

بــه! قــال: )فإنــه اكن يصــي بمــى ركعتــن) ))).

ــاع!  ــة ىلع التســليم واالتب وهكــذا تكــون الربي
فيكفيــك أن تعلــم أن انلــيب ☺ اكن يفعــل؛ وال 

ــل.  ــا فع ــل كم ــا إال أن تفع ــك حينه ــار ل خي

: احلـذر من الزيادة ىلع سـنة انليب ☺.  
ً
◄ خامسـا

وهـذا يشـمل لك إحـداث يف ادليـن؛ فـإن لسـان حـال 
املحـِدث: سـنة انليب ☺ غر اكفيـة؛ فأنا أزيـد عليها 

بِداع!

ــان  ــن يبين ــن عظيم ــراد أثري ــا إي ــن ههن وحيس
ــا: ــراَم غره ــنة ف ــع بالس ــم يقن ــن ل ــأ م ــم خط عظي

)١( ]مسند أحمد ٥240[



(9

◄ األول: عـــن ســـعيد بـــن املســـيب -اتلابـــي 
اجلليـــل- ؛ فإنـــه رأى رجـــا يكـــرر الركـــوع 
ـــد:  ـــا حمم ـــا أب ـــال: ي ـــاُه؛ فق ـــر؛ فنه ـــوع الفج ـــد طل بع
أيعذبـــي اهلل ىلع الصـــاة؟ قـــال: »ال، ولكـــن 

يعذبـــك ىلع خـــاف الســـنة!« ))).

ــم  ــيب ☺ ل ــة أن انل ــذه القص ــن ه ــتفاد م واملس
يتطــوع بعــد ســنة الفجــر؛ أفــا يكــي املســلم أن 
يتابعــه ☺ يف ذلــك؟ أو أنــه يطمــح -عيــاذا بــاهلل- إىل 
أن يكــون أعلــم أو أتــى أو أخــى مــن رســول اهلل 
ــد  ــوف عن ــي الوق ــادق يقت ــاع الص ☺؟! إن االتب

ــا. ــادة عليه حــّد ســنته دون زي

◄ اثلــاين: عــن اإلمــام مالــك بن أنــس -إمــام دار 
اهلجــرة- ؛ فعــن الزبــر بــن بــكار قــال: ســمعت 
مالــك بــن أنــس وأتــاه رجــل فقــال: يــا أبــا عبــد اهلل 

)١(  ]مصنف عبدالرزاق ٣/٥2[
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مــن أيــن أحــرم؟ قــال: مــن ذي احلليفــة، مــن حيــث 
ــرم  ــد أن أح ــال: إين أري ــول اهلل ☺، فق ــرم رس أح
مــن املســجد، فقــال: ال تفعــل، قــال: فــإين أريــد أن 
أحــرم مــن املســجد مــن عنــد القــرب، قــال: ال تفعــل; 
فــإين أخــى عليــك الفتنــة، فقــال: وأي فتنــة هــذه؟! 
ــم  ــة أعظ ــال: »وأي فتن ــا، ق ــال أزيده ــا يه أمي إنم
ــا ــر عنه ــة ق ــبقت إىل فضيل ــك س ــرى أن ــن أن ت  م
ــول: نث ڑ   ــمعت اهلل يق ــول اهلل ☺؟! إين س رس
ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

ڳ  مث « ))).

قــال الشــاطيب: »وهــذه الفتنــة الــي ذكرهــا 
مالــك رمحــه اهلل تفســر اآليــة يه شــأن أهــل ابلــدع 
ــم  ــم؛ فإنه ــا بنيانه ــون عليه ــي يؤسس ــم ال وقاعدته
يــرون أن مــا ذكــره اهلل يف كتابــه ومــا ســنه نبيــه ☺ 

ــم«.  ــه بعقوهل ــدوا إيل ــا اهت دون م

)١( النور : 6٣
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ــوق ىلع  ــذه احلق ــام به ــا القي ــأل اهلل أن يرزقن أس
ــبK؛ ــب جمي ــه قري ــب؛ إن ــه اذلي حي الوج

واحلمد هلل رب العاملني.
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