بقل ـ ــم

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

والصغـار ىلع مـن خالـف أمـره ،ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﱸ ((( ،وىلع آهل وصحابتـه ومـن تبعهـم
بإحسـان اىل يـوم ادليـن.
أم ــا بع ــد؛ فـــإن احلديـــث إذا تعلـــق برســـول اهلل
☺ اكن هل يف القلـــب ذلة ،ويف اللســـان حـــاوة؛
( )1األعراف١٥٧ :
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فبذكـــره ☺ تزتيـــن املجالـــس وتتعطـــر األفـــواه

وتتش ــنف األس ــماع .ولي ــس خي ــى أن حقوق ــه ☺

ىلع أمتـــه أعظـــم احلقـــوق وأرشفهـــا -بعـــد حقـــه

 ،-والســـعادة يف ادلنيـــا واآلخـــرة مرتبطـــة
بالقيـــام بهـــذه احلقـــوق وجـــودا وعدمـــا.
ويف األســطر القادمــة تلخيــص ألهــم هــذه
احلقــوق؛ تذكــرا بهــا وحثــا عليهــا ،واهلل ويل اتلوفيــق.
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احلق األول
اإلميان بنبوته ورسالته -  -

وهــذا أصــل احلقــوق ورأســها ،وأهمهــا وأوهلــا،
ٌ
ولك مــا بعــده ففــرع عنــه.
وهذا اإليمان ينتظم ثالثة أمور:

ً
◄ أوال :أن نبينــا حممــد بــن عبــد اهلل القــريش

اهلاشــي ☺ هــو انلــي الرســول ،الصــادق املصــدوق؛

فــإن اهلل  ملــا أراد هدايــة خلقــه بعــد فــرة
مــن الرســل وانطمــاس مــن الســبل؛ بعــث عبــده
ورســوهل حممــدا ☺ هاديــا ومبــرا ونذيــرا،
وداعيــا اىل اهلل بإذنــه ورساجــا منــرا؛ فمــن لــم
يومــن بنبوتــه ورســاتله فإنــه اكفــر بــاهلل ، 
وهــذا إمجــاع معلــوم باالضطــرار بــن مجيــع األمــة،

ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
5

ﯔﱸ

(((

 ،وقــال  :ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱸ (((.

وثبـــت يف صحيـــح مســـلم ((( عنـــه ☺ أنـــه

ق ــال( :واذلي نف ــس حمم ــد بي ــده ال يس ــمع يب أح ــد
مـــن هـــذه األمـــه يهـــودي وال نـــراين ثـــم يمـــوت
ولـــم يؤمـــن بـــاذلي أرســـلت بـــه إال اكن مـــن
أصحـــاب انلـــار).
◄ اثلــاين :اإليمــان بــأن رســاتله ☺ رســالة
اعمــة؛ فواجـ ٌ
ـب ىلع مجيــع اثلقلــن -اجلــن واإلنــس،
ىلع اختــاف أجناســهم وألوانهــم ،منــذ بعثتــه
وإىل أن يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا -أن يؤمنــوا
بــه ويتبعــوه ،وال يســع أحــدا قــط أن خيــرج عــن
رشيعتــه ،أو أن يديــن بغــر مــا جــاء بــه ،قــال :
( )1الفتح ١٣ :
( )2األعراف ١٥٨ :
(]240[ )3
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ﱹ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ ((( ،وقــال
 :ﱹ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﱸ (((  ،وقــال تعــاىل:
ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ

(((

والعالَــون:

اجلــن اإلنــس ،وقــال  :ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﱸ(((.
وقـــال ☺ ( :وأرســـلت إىل اخللـــق اكفـــة )(((،
وقال( :وبعثت إىل لك أمحر وأسود) (((.
◄ اثلالث :اعتقاد أنه ☺ خاتم األنبياء واملرسلني؛
فال نيب بعده ،وأن رشيعته يه انلاسخة جلميع الرشائع؛
فال يقبل اهلل -بعد بعثته -دينا سوى اإلسالم.
( )1سبأ ٢٨ :
( )2النساء ٧٩ :
( )3األنبياء ١٠٧ :
( )4األنعام ١٩ :
([ )5مسلم ]523
([ )6مسلم ]521
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قال تعـاىل :ﱹ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﱸ

(((

 ،وقـال :

ﱹﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﱸ

(((

 ،وقـال ☺( :وإنـه ال نبي

بعـدي)(((  ،وقـال ☺( :وأنـا خاتـم انلبيين)(((.

( )1األحزاب ٤٠ :
( )2آل عمران٨٥ :
([ )3خ  ،3455م ]1842
([ )4خ  ،3535م ]2286
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احلق الثاني
محبته -  -
فمحبتــه مــن أعظــم واجبــات ادليــن؛ فيجــب ىلع
لك مســلم أن حيــب هــذا انلــي الكريــم ☺ حمبــة
تفــوق حمبــة الــودل والــوادل واألهــل وانلــاس أمجعــن،
بــل جيــب أن حيبــه أكــر مــن حبــه َ
نفســه ،قــال
 :ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱸ ((( ،وقــال
 :ﱹ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﱸ (((.
ثبــت يف الصحيحــن((( عنــه ☺ أنــه قــال :
(ال يؤمــن أحدكــم حــى أكــون أحــب إيلــه مــن
ودله ووادله وانلــاس أمجعــن).
( )1األحزاب 6 :
( )2التوبة١٢٠ :
([ )3خ  ،15م ]44
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ويف صحيـــح ابلخـــاري ((( عـــن عبـــد اهلل بـــن
هشـــام  قـــال :كنـــا مـــع انلـــي ☺ وهـــو آخـــذ

بيـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب ،فقـــال هل عمـــر :
(يـــا رســـول اهلل ألنـــت أحـــب إىل مـــن لك يشء إال
مـــن نفـــي)؛ فقـــال انلـــي ☺( :ال واذلي نفـــي
بيـــده حـــى أكـــون أحـــب إيلـــك مـــن نفســـك) ؛

فق ــال هل عم ــر( :فإن ــك اآلن واهلل ألن ــت أح ــب إيل
م ــن نف ــي) ؛ فق ــال انل ــي ☺( :اآلن ي ــا عم ــر).
كمــا ثبــت يف الصحيحــن((( عنــه أنــه ☺ قــال:

ـن مــن نفســه).
(أنــا أوىل بــكل مؤمـ ٍ

وانلاظ ــر يف س ــرة الصحاب ــة األخي ــار  يقط ــع
ٌ
حـــب صـــادق كحـــب
أنـــه ليـــس بـــن انلـــاس

ً
حممـــدا  ☺-وريض اهلل عنهـــم-
حممـــد
أصحـــاب
ٍ

(]6632[ )1
([ )2خ  ،2399م ]867

10

وم ــن الش ــواهد ال ــي ت ــدل ىلع ذل ــك :م ــا روي ع ــن
يلع  أن ــه س ــئل :كي ــف اكن حبُك ــم لرس ــول اهلل

َّ
أحـــب إيلنـــا مـــن أموانلـــا
☺؟ فقـــال( :اكن واهلل

وأوالدنـــا وآبائنـــا وأمهاتنـــا ،ومـــن املـــاء ابلـــارد
ىلع الظمأ)(((.

ُ
وهــذا زيــد بــن ادلثنــة  :روي أنــه ملــا أرس
ُ ِّ
ـدم يلُقتــل ،قــال هل أبــو ســفيان 
يــوم الرجيــع وقـ
واكن إذ ذاك مــراك( :-أنشــدك اهلل يــا زيــد؛ أحتـ ُـب

أن حممـ ً
ـدا اآلن عندنــا ماكنــك نــرب عنقــه وإنــك
ً
حممــدا اآلن
يف أهلــك؟) قــال( :واهلل مــا أحــب أن
ٌ
يف ماكنــه اذلي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه وإين
ـس يف أهــي) ،فقــال أبــو ســفيان( :مــا رأيـ ُ
جالـ ٌ
ـت مــن
ً
ً ُ
ـد
انلــاس أحــدا حيــب أحــدا كحــب أصحــاب حممـ ٍ
ً
حممــدا .((( )-☺-

([ )1الشفا ]22/2
([ )2سرية ابن هشام ]172/2
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ُّ
أي حمب ٍة تلك!
وهــذا أبــو طلحــة األنصــاري  :جعــل نفســه
ُ
ُ
يــوم أحــد اكلــرس بــن يــدي انلــي ☺ لــي يقيــه

مــن الســهام ،فــأرشف  يلنظــر إىل القــوم ،فقــال هل
ُ
أبــو طلحــة( :يــا نــي اهلل بــأيب أنــت وأيم ال تــرف؛
ٌ
يشء مــن ِســهام القــوم ،حنــري دون حنــرك
ال يصبــك
يــا رســول اهلل) (((.
بــل إنهــم مــن ُحبهــم هل أضحــوا حيبــون األمــور
العاديــة الــي اكن حيبهــا ☺ ،فــي الصحيحــن
ً
عــن أنــس  أن خياطــا داع انلــي ☺ فقــدم هل
ً
ُّ
طعامــا اكن فيــه دبــاء ،قــال( :فرأيــت رســول اهلل ☺
يتتبــع ُ
ادلبّــاء مــن حــوايل الصحفــة ،فلــم أزل أحــب
(((

ُ
ادلبّــاء مــن يومئــذ).

([ )1خ  ،3811م ]1811
([ )2خ  ،2092م ]2041
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واألســباب الــي تدعــو املســلم إىل حمبتــه ☺

ٌ
كثــرة ،أهمهــا مــا يــأيت:

ً
◄ أوال :أن اهلل  حيبــه ،وإذا كنــا حنــب اهلل
فيجــب أن حنــب مــن حيــب.
ً
◄ ثانيــا :أن اهلل  قــد أمرنــا حبُبــه ،فنحبــه
ً
طاعــة هل ســبحانه.
ً
◄ ثاثلــا :أن انليب ☺ ســبب هدايتنــا إىل الرصاط
املســتقيم ،قــال  :ﱹ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﱸ (((.
ً
◄ رابعــا :أن انلــي ☺ اكن هل اغيــة الكمــال
( )1آل عمران١٦٤ :
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البــري يف عبادتــه وأخالقــه وســجاياه وغريهــا،
ٌ
وانلفــوس جمبولــة ىلع حــب الكمــال.
وليـــس خيـــى أن وجـــود املحبـــة يف القلـــب
ً
إن اكن صادقـــا -يســـتلزم أثـــرا وديلـــا ،ودالئـــلحمبتـــه ☺ كثـــرة.
من أهم تلك ادلالئل:

ً
◄ أوال :طاعته وتعظيمه وتوقريه.

ً
◄ ثانيــا :االشــتياق لرؤيتــه واحلــرص ىلع ذلــك؛

فــي صحيــح مســلم ((( عنــه ☺ أنــه قــال( :مــن
أشــد أمــي يل حبــا نــاس يكونــون بعــدي؛ يــود

أحدهــم لــو رآين بأهلــه ومــاهل).

ً
◄ ثاثلــا :اإلكثــار مــن الصــاة والســام عليــه

مطلقــا ،ويف املواضــع املقيــدة الــي وردت يف الرشيعــة،
(]2832[ )1
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ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱸ (((.

ً
◄ رابعـــا :حمبـــة قرابتـــه وصحابتـــه ☺ وريض

اهلل عنه ــم؛ فم ــن أح ــب أح ــدا أح ــب م ــن حي ــب،
ُ
و ِمـــن أوىل مـــن يـــب :أصحابـــه ،وآل بيتـــه ☺؛

وهــم« :ذريتــه وذريتهــم ،وأزواجــه أمهــات املؤمنــن،

وبنو هاشم» ريض اهلل عنهم أمجعني.

ومــا أحســن مــا قــال أبــو بكــر  ( :واذلي
نفــي بيــده لقرابــة رســول اهلل ☺ أحــب إيل أن

أصــل مــن قرابــي)((( .

وحري باملسـلم أن حيفـظ وصية حبيبـه ☺ فيهم؛
ِّ
حيـث قـال( :أذكركم اهلل يف أهـل بييت) (((.

( )1األحزاب٥٦ :
([ )2خ  ،3712م ]1759
([ )3م ]2408
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احلق الثالث
تعزيره وتوقيره وتعظيمه -  -

فقــد حــث اهلل  ىلع ذلــك فقــال :ﱹ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱸ (((  ،وقــال :

ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱸ (((.
واملراد بهذا احلق :تعظيمه وإجالهل ونرصته وتأييده،
وأن يُ َ
عامل من الترشيف واتلكريم بما يليق به ☺.
ومـا ألطف مـا قال شـيخ اإلسلام ابـن تيمية :
ّ
«إذا اكنـت ابلهائـم واجلمـادات تعظم رسـول اهلل ☺؛
فنحـن أحـق بتعظيمه ،كمـا قال احلسـن ابلرصي رمحه

اهلل يف حنين اجلـذع :إذا اكن اجلـذع حيـن إيلـه ،فأنتم
( )1الفتح ٩ :
( )2األعراف١٥٧ :
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أوىل باحلنين إيلـه» (((  ،وصـدق  ! وانلاظر يف كتاب
ً
اهلل جيـد اإلرشـاد إىل تعظيـم انليب ☺ وتوقيره كثريا،

ومنـه قـوهل  :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﱸ ((( ؛ فينبغي أن يُهـاب وأن ّ
يبجل،

ّ
ّ
يسـود.
وأن يعظم وأن

ومنـه قـوهل  :ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﱸ (((  ،فلا جيـوز رفـع الصوت فـوق صوته ☺ يف
ُ
حياتـه ،كما أنه ال حيـوز أن ترفـع اآلراء ونتائج األفاكر
فـوق سـنته ☺ يف حياتـه وبعـد وفاته.
ومنــه قــوهل  :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡﱸ( (( .

([ )1الرد عىل البكري ]285/1
( )2النور ٦٣ :
( )3الحجرات٢ :
( )4النور ٦٢ :
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إذا لــم يســع الصحابــة ذهــاب أحدهــم إىل حاجــة

هل اعرضــة إال بإذنــه؛ فكيــف باخلــروج عــن ســنته
ورشعــه؟! ويلُتأمــل هــذا املثــال العجيــب تلعظيــم
الصحابــة  للرســول ☺؛ فهــذا عــروة بــن

مســعود  يقــول لقريــش -بعــد أن لــي انلــي ☺

أثنــاء صلــح احلديبيــة( :-أي قــوم؛ واهلل لقــد وفــدت
ىلع امللــوك ،ووفــدت ىلع قيــر وكــرى وانلجــايش،

واهلل إن رأيــت م ِلــا قــط يعظمــه أصحابــه مــا يعظــم
ً
ً
ـد حممــدا  ،-☺-واهلل إن تنخــم خنامــة
أصحــاب حممـ ٍ
إال وقعــت يف كــف رجــل منهــم فدلــك بهــا وجهــه
وجــده ،وإذا أمرهــم ابتــدروا أمــره ،وإذا توضــأ اكدوا
يقتتلــون ىلع َوضوئــه ،وإذا تكلــم خفضــوا أصواتهــم
ً
عنــده ،ومــا حيــدون إيلــه انلظــر تعظيمــا هل!) ((( .
هذا؛ ومن أهم دالئل تعظيم انليب ☺:
جتريــد اتلوحيــد هلل ؛ فإنــه اكن أحــرص
([ )1البخاري ]2730
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ّ
انلــاس ىلع جتريــد اتلوحيــد؛ فمــن اكن معظمــا هل

حقــا فينبــي أن يكــون موافقــا هل يف ذلــك ال خمالفــا.
ُ
جتريــد متابعتــه ☺ ،وحتكيمــه يف
◄ ومنهــا:

أصــول ادليــن وفروعــه.

◄ ومنهـــا :تعظيـــم ســـنته ☺ ،والســـي يف

ّ
تعلمهـــا ،والفـــرح بســـماع حديثـــه واإلصغـــاء هل.
وم ــن لطي ــف م ــا يُذك ــر يف ه ــذا املق ــام ،ق ــول مح ــاد
ب ــن زي ــد  يف ق ــوهل  :ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﱸ (((  ،قـــال« :أرى رفـــع الصـــوت عليـــه

بعـــد موتـــه كرفـــع الصـــوت عليـــه يف حياتـــه ،إذا
ُ
قـــرئ حديثـــه وجـــب عليـــك أن تنصـــت هل كمـــا
تنصـــت للقـــرآن» ((( .

◄ ومنهــا :ادلفــاع عنــه ☺ ،واذلود عــن عرضه؛
ّ
فهــو املفــدى بانلفــس وانلفيــس ،واألهــل واملال.
( )1الحجرات٢ :
([ )2ذم الكالم وأهله ]161/5
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◄ ومنهــا :تبليــغ ســنته ☺ للنــاس ،وقــد قــال
☺( :نـ ّ
ـر اهلل امــرأ ســمع منــا شــيئا فبلغــه كمــا
َّ
ســمع ،فـ ُ
ـر ّب مبلــغ أوىع مــن ســامع) ((( .
ومــا أحســن مــا قــال ابــن القيــم « :وتبليــغ
ســنته ☺ إىل األمــة أفضــل مــن تبليــغ الســهام إىل
حنــور العــدو؛ ألن ذلــك اتلبليــغ يفعلــه كثــر مــن
انلــاس ،وأمــا تبليــغ الســن فــا يقــوم بــه إال ورثــة
األنبيــاء وخلفــاؤه يف أممهــم ،جعلنــا اهلل تعــاىل منهــم
بمنــه وكرمــه» ((( .
وينبغي أن يُعلـم أنـه ليـس مـن تعظيمـه ☺ يف
يشء أن يُرفـع فـوق مزنتلـه اليت أنزهل اهلل إياهـا؛ فنبينا
ّ
ٌ
ٌّ
ونبي ال يُكذب ،بـل يُطاع
حممـد ☺ عبـد ال يُعبد،
ُّ
ّ
فغلـو مـن غلا فيـه فخلـع عليه مـن صفات
ويتبـع؛
الربوبيـة أو حقـوق األلوهيـة :ليـس مـن اتلعظيـم
ّ
الشريع يف يشء ،بـل هـذا عين املناقضـة واملحـادة
([ )1الرتمذي ]2657
([ )2جالء األفهام ]415
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هل؛ فإنـه اكن ينهانـا ☺ عـن الغلـو عمومـا ،وينهانـا
ّ
الغلـو فيـه خصوصـا؛ أليـس هـو ☺ القائـل:
عـن

(ال تطـروين كمـا أطرت انلصـارى ابن مريـم ،فإنما أنا

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

ّ
ـم هــذا اذلي لــم يؤخــذ فيــه بقــوهل،
إذن؛ أي تعظيـ ٍ
ُّ
وال اتبــع فيــه فعلــه ،وال ُريض فيــه حبكمــه؟! فثمــة
ٌ
ِّ
ٌ
حــق اهلل  وحــق
عظيــم بــن احلقــن:
فرقــان
رســوهل ☺ -حــق األلوهيــة وحــق انلبــوة -ومــن
خلــط بــن احلقــن فهــو ىلع شــفا هلكــة ،ومــا

أحســن مــا قــال ابــن القيــم  يف انلونيــة:
ٌّ

هلل حق ال يكون لغريهِ ٭٭٭
ِ

ّ
ٌّ
ان
			
ولعبده حق ،هما حق ِ
ً
ال جتعلوا احلقني حقا واحدا ٭٭٭
			

فرقان
تميزي وال
من غري
ِ
ٍ

([ )1البخاري ]3445
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األمر الرابع
طاعته واتباعه ،والتسليم له -  -
ٌ
واجــب عليــه
فالصــادق يف القيــام حبقــه ☺
َّ
َ
َ
واملحكـ َ
ـم يف لك دقيــق
أن جيعلــه القــدوة واألســوة،
وجليــل .وهــذا احلــق يتضمــن مــا يــأيت:
ً
ُ
◄ أوال :جيب ىلع املسلم أن يب سنة انليب ☺،
ٌ
وأن يعظمها ،وهذا فرع عن صادق حمبته هل ☺.
ً
◄ ثانيـــا :عليـــه أن يعتقـــد أن ســـنته يه اغيـــة

الكم ــال ،وأن اتباعه ــا اغي ــة اهل ــدى ،والض ــد بالض ــد
ﱹﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﱸ(((؛
َ
فمـــا ثـــم إال طريقـــان :االســـتجابة للنـــي ☺،
أو اتباع اهلوى.
( )1القصص ٥٠ :

22

يقـول ابن القيـم « :فله ☺ حوضـان عظيمان:
ٌ
ٌ
حـوض يف ادلنيـا وهـو سـنته ومـا جـاء ،وحـوض يف

اآلخـرة ،فالشـاربون مـن هـذا احلـوض يف ادلنيـا هـم
ٌ
ٌ
وحمروم،
فشـارب،
الشـاربون مـن حوضه يـوم القيامة؛
ٌّ
ومسـتقل ،ومسـتكرث  ...فمـن ظمـئ من سـنته يف هذه
ادلنيـا ولـم يكـن هل منهـا ِش ٌب؛ فهـو يف اآلخرة أشـد
ُّ
كبـدا»(((.
ظمـأ وأحر ِ
ٌ
وثمرات متابعته ☺ ثمرات عظيمة؛

◄ فمــن أراد أن يكــون مــن الفائزيــن فعليــه

بطاعــة رســول رب العاملــن ☺ ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﱸ

(((

.

◄ ومــن أراد رمحــة اهلل فعليــه بطاعــة رســوهل ☺

ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ((( .
([ )1اجتامع الجيوش اإلسالمية ]85
( )2النور٥٢ :
( )3آل عمران١٣٢ :
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◄ ومن أراد اهلداية فليطع انليب ☺ ﱹ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﱸ ((( ،ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﱸ (((.

◄ ومــن أراد اجلنــة فليلــزم طاعتــه ☺؛ فإنــه

قــد قــال( :لك أمــي يدخلــون اجلنــة إال مــن أىب)
ومــن يــأىب يــا رســول اهلل؟ قــالَ :
قالــواَ :
(مــن أطاعــي
دخــل اجلنــةَ ،
ومــن عصــاين فقــد أىب) (((.

◄ ومـــن أراد مغفـــرة اهلل وحمبتـــه فليبـــادر إىل

طاعـــة رســـوهل ☺ ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﱸ(((.

وإذا اكن هــذا بعــض فضــل مــن الزم الســنة؛
ّ
وأرص ىلع تنكب
فينبــي أن يُعلــم أن من اعنــد الســنة
طريقهــا قــد أورد نفســه املــوارد ،وعـ ّ
ـرض نفســه ألمر
( )1النور٥٤ :
( )2األعراف١٥٨ :
([ )3البخاري ]7280
( )4آل عمران٣١ :
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عظيــم؛ ويكفيــه أنــه ُم ّ
توعــد بالعــذاب األيلــم

ﱹﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﱸ ((( ،ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﱸ ((( ،ومتوعــد بــأن
يكــون ممــن قــال اهلل فيــه :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱸ(((.

هــذا عــدا عقوبــة قــد حتــل بــه يف ادلنيــا قبــل
ُ َ ِّ
اذللــة َّ
والصغــار ىلع مــن
اآلخــرة ،قــال ☺( :وج ِعــل
خالــف أمــري) ((( .

ويلتأمــل املؤمــن هــذه اآليــة العجيبــة؛ فــي
صحيــح مســلم ((( أن رجــا أكل بشــماهل؛ فقــال هل
( )1النور ٦٣ :
( )2النساء١١٥ :
( )3الفرقان٢٧ :
([ )4مسند أحمد ]5115
(]2021[ )5
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ُ
انلــي ☺( :ك بيمينــك) فاســتكرب عــن األمــر

وقــال :ال أســتطيع؛ فقــال ☺( :ال اســتطعت ،مــا
منعــه إال الكـ ْ
ـر) قــال الــراوي :فمــا رفعهــا إىل فيــه
ِ
ُ ّ
[فمــه]؛ أي شــلت يــده! عيــاذا بــاهلل.
ً
◄ ثاثلـــا :املبـــادرة إىل االســـتجابة إىل ســـنته
☺ دون تلكـــؤِّ ،
وادلقـــة يف تطبيقهـــا .قـــال :

ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥ ﱸ (((.

ً
◄ رابعــا :التســليم اتلــام لســنته ☺ ،واتلجــايف

عــن االعــراض عليهــا.

ومــا أكــر اتلقصــر يف هــذا األمــر! فكــم مــن
ُ
ّ
انلــاس َمــن إذا ذكــرت هل الســنة حكــم عقلــه
وقــال :لكــن العقــل خيالــف ذلــك! وكــم مــن انلاس
َمــن إذا ذكــرت هل الســنة قــال :ولكــن هــذا خيالــف
( )1األنفال٢٤ :
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مذهــي! وكــم مــن انلــاس مــن إذا ذكــرت هل الســنة
َّ
ُ
واهلل  يقــول:
تمحــل األعــذار الواهيــة لرتكهــا!
ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﱸ(((.
وقــد ســأل رجــل اإلمــام الشــافيع عــن حديــث
للنــي ☺؛ فقــال هل الرجــل :فمــا تقــول؟ فارتعــد
ُ ّ
«أي ســماء تُظلــي ُّ
وانتفــض وقــالُّ :
وأي أرض تقلــي
ُ
ُ
وقلــت بغــره!» (((.
رويــت عــن رســول اهلل 
إذا
هــذا هــو موقــف املســلم الصــادق :اإلذاعن

والتســليم ،وربنــا  يقــول :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ

ﭠﭡ ﱸ (((.

( )1النساء٦٥ :
([ )2حلية األولياء ]106/9
( )3األحزاب٣٦ :
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ٌ
ـل عبـ َ
ـد اهلل بــن عمــر  عــن الصــاة
ســأل رجـ
بمــى -أي :لِـ َ
ـم اكنــت مقصــورة؟ -فقــال هل ☺( :هــل
ســمعت بمحمــد ☺؟!) فقــال الرجــل :نعــم ،وآمنـ ُ
ـت

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

وهكــذا تكــون الرتبيــة ىلع التســليم واالتبــاع!
فيكفيــك أن تعلــم أن انلــي ☺ اكن يفعــل؛ وال
خيــار لــك حينهــا إال أن تفعــل كمــا فعــل.

ً
◄ خامسـا :احلـذر من الزيادة ىلع سـنة انليب ☺.

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

بِداع!

وحيســن ههنــا إيــراد أثريــن عظيمــن يبينــان
َ
فــرام غريهــا:
عظيــم خطــأ مــن لــم يقنــع بالســنة
([ )1مسند أحمد ]5240
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◄ األول :عـــن ســـعيد بـــن املســـيب -اتلابـــي

اجلليـــل -؛ فإنـــه رأى رجـــا يكـــرر الركـــوع
بع ــد طل ــوع الفج ــر؛ فنه ـ ُ
ـاه؛ فق ــال :ي ــا أب ــا حمم ــد:
أيعذبـــي اهلل ىلع الصـــاة؟ قـــال« :ال ،ولكـــن
يعذبـــك ىلع خـــاف الســـنة!» (((.
واملســتفاد مــن هــذه القصــة أن انلــي ☺ لــم

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

☺؟! إن االتبــاع الصــادق يقتــي الوقــوف عنــد
ّ
حــد ســنته دون زيــادة عليهــا.
◄ 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
([ )1مصنف عبدالرزاق ]52/3
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مــن أيــن أحــرم؟ قــال :مــن ذي احلليفــة ،مــن حيــث

أحــرم رســول اهلل ☺ ،فقــال :إين أريــد أن أحــرم
مــن املســجد ،فقــال :ال تفعــل ،قــال :فــإين أريــد أن

أحــرم مــن املســجد مــن عنــد القــر ،قــال :ال تفعــل;
فــإين أخــى عليــك الفتنــة ،فقــال :وأي فتنــة هــذه؟!
إنمــا يه أميــال أزيدهــا ،قــال« :وأي فتنــة أعظــم

مــن أن تــرى أنــك ســبقت إىل فضيلــة قــر عنهــا

رســول اهلل ☺؟! إين ســمعت اهلل يقــول :ﱹ ﮍ

ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﱸ » (((.

قــال الشــاطيب« :وهــذه الفتنــة الــي ذكرهــا

مالــك رمحــه اهلل تفســر اآليــة يه شــأن أهــل ابلــدع

وقاعدتهــم الــي يؤسســون عليهــا بنيانهــم؛ فإنهــم

يــرون أن مــا ذكــره اهلل يف كتابــه ومــا ســنه نبيــه ☺

دون مــا اهتــدوا إيلــه بعقوهلــم».
( )1النور ٦٣ :
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أســأل اهلل أن يرزقنــا القيــام بهــذه احلقــوق ىلع
الوجــه اذلي حيــب؛ إنــه قريــب جميــبK؛
واحلمد هلل رب العاملني.
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