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الكتاب،  نتَّبع  : »علينا أن  تيمية  ابن  قال شيخ اإلسالم 
فإنَّ  اآلخر؛  اتِّباُع  هو  أحدهما  واتِّباع  الرسول،  نتَّبع  أن  وعلينا 
الرسول، وال يختلف  َأَمر بطاعة  الكتاب، والكتاب  بلَّغ  الرسول 
بعضه  الكتاب  يخالف  ال  كما  البتَّة،  والرسول  الكتاب 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ   ڇ     بعضًا، قال تعالى: ژ 
.[[2 [»[[2 [ ژ ڈ ڈ

نة الواجب تجاه السُّ

القرآن  بين  قوا  ُيفرِّ ال  أن  جميعًا  المسلمين  على  فالواجب 
واالستقامة  بهما،  األخذ  وجوب  حيث  من  نة،  السُّ وصحيح 
عليهما، والعمل بكل ما دالَّ عليه من العقائد والعبادات واألخالق 
 : قال  كما  الضالل،  من  أمان  ذلك  فإنَّ  ذلك؛  وغير 
»تََرْكُت فِيُكْم َشيْئَيِْن لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي، َولَْن 

َقا َحتَّى يَرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض«]2]]. يََتَفرَّ
للرسول  التسليم  »فالواجب كمال   : العز  أبي  ابن  قال 
والتصديق،  بالَقبول  خبره  ي  وتلقِّ ألَْمره،  واالنقياد   ،
شبهًة  له  ُيحمِّ أو  معقواًل،  يه  ُيسمِّ باطل  بخياٍل  يعارضه  أن  دون 
ده  فيَُوحِّ أذهانهم،  وزبالة  الرجال  آراء  عليه  م  ُيقدِّ أو  شّكًا،  أو 
المرِسل  د  وحَّ كما  واإلذعان،  واالنقياد  والتسليم  بالتحكيم 

ل واإلنابة والتوكل«]2]]. بالعبادة والخضوع والذُّ

نة ك بالسُّ ثمرات التمسُّ

نة له  ك بالسُّ هذا وقد جاءت نصوص الوحَيْين مبيِّنة أنَّ التمسُّ
ثمرات طيِّبة يجنيها العبد في الدنيا واآلخرة، ومن هذه الثمرات:

يْغ  الزَّ من  وسالمة  الهداية،  في  سبب  بها  ك  التمسُّ أنَّ   -1

]2]] النساء: ]2.
]2]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )24/19(.

]2]] رواه الحاكم )3]3(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.)[932(

]2]] شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز )1/1]3(.

تَِضلُّوا  لَْن  َشيْئَيِْن  فِيُكْم  »تََرْكُت   : قال  والضاللة، 
بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي«]9]].

ديق : »لسُت تاركًا شيئًا كان رسول  قال أبو بكر الصِّ
اهلل  يعمل به إالَّ عملُت به، فإنِّي أخشى إن تركُت شيئًا 

من َأْمره أن أزيغ«]33].
ك بها أمان من الوقوع في ُسُبل الشيطان وِعْصمة  ]- أنَّ التمسُّ
َرُسوُل  َلنَا  َخطَّ  قال:    مسعود  بن  اهلل  عبد  فعن  ذلك،  من 
ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا  َسبِيُل اهَّللِ«،  »َهَذا  َقاَل:  ُثمَّ   َخطًّا،  اهللِ 
ِمنَْها  َسبِيٍل  ُكلِّ  َعلَى  ُسُبٌل  »َهِذِه  َقاَل:  ُثمَّ  ِشَمالِِه،  َوَعْن  َيِمينِِه  َعْن 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ژ  َقَرَأ:  ُثمَّ  إِلَيِْه«،  يَْدُعو  َشيْطَاٌن 
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎژ]31]]]]3].

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »فالصراط المستقيم: هو 
َأَمر، وَتْرك ما   بِفْعل ما  ما َبَعث اهلل به رسوله محمدًا 

حظر، وتصديقه فيما أخبر، وال طريق إلى اهلل إالَّ ذلك«]33].
3- نَيْل رحمة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ٿ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ      
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ]34]، وقال 

: ژی  ی  ی  ی  جئ  حئژ]32].
من  رسوله  وطاعة  اهلل  »فطاعة   : السعدي  العالمة  قال 

أسباب حصول الرحمة«]32].
ة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   4- الفوز بمحبَّ

]9]] سبق تخريجه )ص2(.
]33] رواه البخاري )3393(، ومسلم )1229(. 

]31] األنعام: 123.
ن إسناده األلباني في مشكاة المصابيح )122(. ]]3] رواه أحمد )]414(، وحسَّ

]33] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )192/1(.
]34] األعراف: 122-122.

]32] آل عمران: ]13.
]32] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص122(.  

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ژ]32]. 
رسوله  ُسنَّة  »فاتِّباع   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

 وشريعته باطنًا وظاهرًا هي موجُب محبَّة اهلل«]32].
قال  ارين،  الدَّ في  العبد  سعادة  في  سبب  أنَّها   -2

ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ژ تعالى:  اهلل 
ې   ې ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  

.[39 [ ژ ائ ى  ى  
اهلل  وتحكيم  ورسوله،  اهلل  »طاعة   : القيِّم  ابن  قال 
العاَلم  تدبَّر  وَمن  وآجالً،  عاجالً  السعادة  سبب  هو  ورسوله، 
مخالفة  فسببه  العاَلم  في  شر  كل  أنَّ  َعلِم  فيه  الواقعة  والشرور 
هو  فإنَّما  العاَلم  في  خير  وكل  طاعته،  عن  والخروج  الرسول 
وعذابها  وآالمها  اآلخرة  شرور  وكذلك  الرسول،  طاعة  بسبب 

إنَّما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها«]43].
وِجماع  السالمة،  »تمام  نة  السُّ لزوم  في  أنَّ  يُْعلَم:  وبهذا 
الكرامة، ال ُتْطَفأ ُسُرجها، وال ُتْدَحض ُحَجُجها، َمن لزمها ُعِصم، 
وَمن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين، والركن الركين، الذي 
ك به ساد، وَمن رام خالفه باد،  َفْضُله، وَمُتن حبُله، َمن تمسَّ َباَن 
فالمتعلِّقون به أهل السعادة في اآلجل، والمغبوطون بين األنام 

في العاجل«]41].
والحمد هَّلل ربِّ العالمين.

وصلَّى اهَّلل وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]32] آل عمران: 31.
]32] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )13/]2(.

]39] النساء: 13.
]43] الرسالة التبوكية البن القيم )ص132(.

]41] مقدمة صحيح ابن حبان )1/]13(.
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الحمـد هلل ربِّ العالميـن، وأشـهد أن ال إلـه إالَّ اهلل وحـده 
ال شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمدًا عبده ورسـوله، صلَّـى اهلل عليه 

وعلـى آله وصحبه وسـلَّم تسـليمًا كثيرًا.
ا بعد: أمَّ

 ين ببعثة النبي إكمال الدِّ

أكمل  أن  ة  األُمَّ هذه  على  تعالى  اهلل  فضل  عظيم  من  فإنَّ 
المؤمنين، كما قال سبحانه:  ين، وأتمَّ نعمته على عباده  الدِّ لها 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ژچ  
ڌ  ڌڎ  ژ]1].

النبي  بمبَعث  كان  إنَّما  النِّْعمة  وإتمام  ين  الدِّ وإكمال 
ة عليه، وال شرًا إالَّ  ، الذي ما َتَرك خيرًا إالَّ دلَّ األُمَّ
َكاَن  إاِلَّ  َقْبِلي  نَبِيٌّ  يَُكْن  لَْم  »إِنَّهُ   : قال  منه،  رها  حذَّ
َتهُ َعلَى َخيْرِ َما يَْعلَُمهُ لَُهْم، َويُنِْذَرُهْم َشرَّ َما  َحقًّا َعلَيِْه أَْن يَُدلَّ أُمَّ

يَْعلَُمهُ لَُهْم«]]].
البيضاء،  ة  المحجَّ تركها على  ته وقد  ُأمَّ   ففارق 
من  كان  َمن  إالَّ  عنها  يزيغ  ال  التي  اء،  الغرَّ الواضحة  والطريق 
الهالكين، كما قال : »َقْد تََرْكُتُكْم َعلَى الَْبيَْضاِء]3] 

لَيْلَُها َكنََهاِرَها، اَل يَِزيُغ َعنَْها بَْعِدي إاِلَّ َهالٌِك«]4].

ٌي كالقرآن
ْ
نة َوح السُّ

وإنَّ من حكمة اهلل تعالى البالغة، ونعمته السابغة، أن أعلى 
قال  كما  كالقرآن،  َوْحيًا  فجعلها  اإلسالم؛  في  نة  السُّ منزلة 

]1] المائدة: 3.
]]] رواه مسلم )1244(. 

سنن  على  السندي  حاشية  انظر:  الواضحة.  والحجة  الِملَّة  أي:  »اْلَبْيَضاِء«   [3[
ابن ماجه )3/1](.

األحاديث  سلسلة  في  األلباني  إسناده  ح  وصحَّ  ،)43( ماجه  ابن  رواه   [4[
الصحيحة )932(.

سبحانه: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿژ]2].
قال العالمة السعدي : »أي: ال يتَّبِع إالَّ ما أوحى اهلل 
على  هذا:  ودلَّ  غيره.  وفي  نفسه  في  والتقوى  الهدى  من  إليه 
تعالى:  قال  كما   ، لرسوله  اهَّلل  من  َوْحٌي  نة  السُّ أنَّ 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ]2]، وأنَّه معصوم فيما  ژ  
عن  يصدر  ال  كالمه  ألنَّ  شرعه؛  وعن  تعالى  اهلل  عن  به  ُيْخبِر 

هوى، وإنَّما يصدر عن َوْحٍي ُيوحى«]2].
َمَعهُ«]2]،  وقال : »أاََل إِنِّي أُوتِيُت الْكَِتاَب َوِمْثلَهُ 

نة كما أوتي الكتاب«]9]. »فأخبر  أنَّه أوتي السُّ
جبريل  »كان   : عطيَّة  بن  ان  حسَّ الجليل  التابعي  قال 
نة كما َينْزل عليه   َينْزل على رسول اهلل  بالسُّ

بالقرآن، وُيعلِّمه إيَّاها كما ُيعلِّمه القرآن«]13].

نة والتحذير من تركها ك بالسُّ ْمر بالتمسُّ
َ
األ

اهلل  قال  عليها،  والعضِّ  نة،  بالسُّ ك  بالتمسُّ األَْمر  جاء  ولذا 
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    تعالى: 

گ   ڳ  ڳژ]11].
وقال سبحانه: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ]]1].

]2] النجم: 4-3.

]2] النساء: 113.
]2] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص922(.  

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4234( داود  أبو  رواه   [2[
.)4234(

]9] مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطِّلة للموصلي )ص1494(.
 )232( والدارمي  له،  واللفظ   )232( المراسيل  في  داود  أبو  رواه   [13[
مختصرًا، وقال األلباني: »رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية فهو 

مرسل«. انظر: تخريج أحاديث كتاب اإليمان )ص32(.
]11] األنفال: 3].
]]1] المائدة: ]9.

نحو  في    الرسول  بطاعة  تعالى  اهلل  َأَمر  »وقد 
أربعين موضعًا من كتابه«]13].

وقال : »َعلَيُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الَْمْهِديِّيَن 
وا َعلَيَْها بِالنََّواِجِذ]14]«]12]. ُكوا بَِها، َوَعضُّ اِشِديَن، تََمسَّ الرَّ

أحمد  اإلمام  قال  اإلسالم،  أهل  عقيدة  أصول  من  وهذا 
كان  بما  ك  التمسُّ عندنا:  نة  السُّ »أصول  ذلك:  رًا  مقرِّ  
وَتْرك  بهم،  واالقتداء   ، اهلل  رسول  أصحاب  عليه 
اهَّلل  رسول  آثار  عندنا  نة  والسُّ ضاللة،  فهي  بدعة  وكل  البدع، 

.[12[»

ُبْغضها،  أو  ها،  ردِّ أو  نة،  السُّ َتْرك  من  التحذير  جاء  وقد 
واإلهانة،  ل  للذُّ مستحقٌّ  ذلك  فاعل  وأنَّ  فيها؛  التَّْشكيك  أو 

ک   ک   ک     ڑ   ژ  تعالى:  قال  والنَّدامة،  والعذاب 
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ژ]12].

بهم  َتنْزل  أن  اهلل  رسول  َأْمر  يخالفون  الذين  »فلَيْحَذر  أي: 
محنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في اآلخرة«]12].

َخالََف  َمْن  َعلَى  َغاُر  َوالصَّ لُّ  الذُّ »ُجِعَل   : وقال 
أَْمرِي«]19].

نة مثل سفينة نوح؛ َمن ركبها  قال اإلمام مالك : »السُّ

]13] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )23/19( بتصرف يسير.
شرح  المفاتيح  مرعاة  انظر:  ناجذة.  جمع  األضراس  هي  »النََّواِجِذ«:   [14[

مشكاة المصابيح )24/1](.
داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4232( داود  أبو  رواه   [12[

.)4232(
]12] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ألبي القاسم الاللكائي )312( 

باختصار.
]12] النور: 23. 

ر لنخبة من العلماء )ص329(. ]12] التفسير الميسَّ
]19] رواه أحمد )2222(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )29]1(.

نجا، وَمن تخلَّف عنها هلك«]3]].

نة مع القرآن وظيفة السُّ

كونها  إلى  -باإلضافة  نة  السُّ منزلة  عظيم  على  يدل  ا  وممَّ
ر  ُتفسِّ يُْستغنى عنها لفهم كتاب اهَّلل تعالى؛ فهي  ال  أنَّه  َوْحيًا- 
بقوله  ذلك  ويكون  عنه،  وُتعبِّر  عليه،  وتدل  وُتبيِّنه،  القرآن، 

، كما يكون بِفْعله وإقراره.
رًا ذلك: »وقد اتَّفق  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُمقرِّ
نة  السُّ أنَّ  ين:  الدِّ أئمة  وسائر  بإحسان  لهم  والتابعون  الصحابة 
ر  ر القرآن، وُتبيِّنه، وتدل عليه، وُتعبِّر عن ُمْجَمله، وأنَّها ُتفسِّ ُتفسِّ

ُمْجَمل القرآن من األَْمر والخبر«]1]].

نة ضالل المستغنين بالقرآن عن السُّ

وقد  نة،  السُّ عن  بالقرآن  المستغنين  ضالل  يتبيَّن  وبهذا 
ُجُل ُمتَّكِئًا  أشار النبي  إلى هؤالء بقوله: »يُوِشُك الرَّ
ُث بَِحِديٍث ِمْن َحِديثِي، َفيَُقوُل: بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم  َعلَى أَِريَكتِِه، يَُحدَّ
كَِتاُب اهَّللِ ، َفَما َوَجْدنَا فِيِه ِمْن َحاَلٍل اْسَتْحلَلْنَاُه، َوَما َوَجْدنَا 
َم َرُسوُل اهَّللِ  ِمْثُل  ْمنَاُه! أاَلَّ َوإِنَّ َما َحرَّ فِيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

َم اهَّللُ«]]]]. َما َحرَّ
ليست  الشريعة  أنَّ  على  قاطعًة  داللًة  يدل  الحديث  »فهذا 
بأحدهما  ك  تمسَّ فَمن  وُسنَّة،  قرآن  هي  وإنَّما  فقط؛  قرآنًا 
يأُمر  منهما  واحد  كل  ألنَّ  بأحدهما؛  ك  يتمسَّ لم  اآلخر،  دون 

ك باآلخر، كما قال تعالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بالتمسُّ
پپژ]3]]«]4]].

]3]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )132/4(، وانظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي )339/2( بنحوه.

]1]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )12/]43(.
]]]] رواه ابن ماجه )]1(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )]1(.

]3]] النساء: 23.
]4]] منزلة السنة في اإلسالم لأللباني )ص11-]1( باختصار.



1234

الحمـد هلل ربِّ العالميـن، وأشـهد أن ال إلـه إالَّ اهلل وحـده 
ال شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمدًا عبده ورسـوله، صلَّـى اهلل عليه 

وعلـى آله وصحبه وسـلَّم تسـليمًا كثيرًا.
ا بعد: أمَّ

 ين ببعثة النبي إكمال الدِّ

أكمل  أن  ة  األُمَّ هذه  على  تعالى  اهلل  فضل  عظيم  من  فإنَّ 
المؤمنين، كما قال سبحانه:  ين، وأتمَّ نعمته على عباده  الدِّ لها 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ژچ  
ڌ  ڌڎ  ژ]1].

النبي  بمبَعث  كان  إنَّما  النِّْعمة  وإتمام  ين  الدِّ وإكمال 
ة عليه، وال شرًا إالَّ  ، الذي ما َتَرك خيرًا إالَّ دلَّ األُمَّ
َكاَن  إاِلَّ  َقْبِلي  نَبِيٌّ  يَُكْن  لَْم  »إِنَّهُ   : قال  منه،  رها  حذَّ
َتهُ َعلَى َخيْرِ َما يَْعلَُمهُ لَُهْم، َويُنِْذَرُهْم َشرَّ َما  َحقًّا َعلَيِْه أَْن يَُدلَّ أُمَّ

يَْعلَُمهُ لَُهْم«]]].
البيضاء،  ة  المحجَّ تركها على  ته وقد  ُأمَّ   ففارق 
من  كان  َمن  إالَّ  عنها  يزيغ  ال  التي  اء،  الغرَّ الواضحة  والطريق 
الهالكين، كما قال : »َقْد تََرْكُتُكْم َعلَى الَْبيَْضاِء]3] 

لَيْلَُها َكنََهاِرَها، اَل يَِزيُغ َعنَْها بَْعِدي إاِلَّ َهالٌِك«]4].

ٌي كالقرآن
ْ
نة َوح السُّ

وإنَّ من حكمة اهلل تعالى البالغة، ونعمته السابغة، أن أعلى 
قال  كما  كالقرآن،  َوْحيًا  فجعلها  اإلسالم؛  في  نة  السُّ منزلة 

]1] المائدة: 3.
]]] رواه مسلم )1244(. 

سنن  على  السندي  حاشية  انظر:  الواضحة.  والحجة  الِملَّة  أي:  »اْلَبْيَضاِء«   [3[
ابن ماجه )3/1](.

األحاديث  سلسلة  في  األلباني  إسناده  ح  وصحَّ  ،)43( ماجه  ابن  رواه   [4[
الصحيحة )932(.

سبحانه: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿژ]2].
قال العالمة السعدي : »أي: ال يتَّبِع إالَّ ما أوحى اهلل 
على  هذا:  ودلَّ  غيره.  وفي  نفسه  في  والتقوى  الهدى  من  إليه 
تعالى:  قال  كما   ، لرسوله  اهَّلل  من  َوْحٌي  نة  السُّ أنَّ 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ]2]، وأنَّه معصوم فيما  ژ  
عن  يصدر  ال  كالمه  ألنَّ  شرعه؛  وعن  تعالى  اهلل  عن  به  ُيْخبِر 

هوى، وإنَّما يصدر عن َوْحٍي ُيوحى«]2].
َمَعهُ«]2]،  وقال : »أاََل إِنِّي أُوتِيُت الْكَِتاَب َوِمْثلَهُ 

نة كما أوتي الكتاب«]9]. »فأخبر  أنَّه أوتي السُّ
جبريل  »كان   : عطيَّة  بن  ان  حسَّ الجليل  التابعي  قال 
نة كما َينْزل عليه   َينْزل على رسول اهلل  بالسُّ

بالقرآن، وُيعلِّمه إيَّاها كما ُيعلِّمه القرآن«]13].

نة والتحذير من تركها ك بالسُّ ْمر بالتمسُّ
َ
األ

اهلل  قال  عليها،  والعضِّ  نة،  بالسُّ ك  بالتمسُّ األَْمر  جاء  ولذا 
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    تعالى: 

گ   ڳ  ڳژ]11].
وقال سبحانه: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ]]1].

]2] النجم: 4-3.

]2] النساء: 113.
]2] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص922(.  

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4234( داود  أبو  رواه   [2[
.)4234(

]9] مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطِّلة للموصلي )ص1494(.
 )232( والدارمي  له،  واللفظ   )232( المراسيل  في  داود  أبو  رواه   [13[
مختصرًا، وقال األلباني: »رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية فهو 

مرسل«. انظر: تخريج أحاديث كتاب اإليمان )ص32(.
]11] األنفال: 3].
]]1] المائدة: ]9.

نحو  في    الرسول  بطاعة  تعالى  اهلل  َأَمر  »وقد 
أربعين موضعًا من كتابه«]13].

وقال : »َعلَيُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الَْمْهِديِّيَن 
وا َعلَيَْها بِالنََّواِجِذ]14]«]12]. ُكوا بَِها، َوَعضُّ اِشِديَن، تََمسَّ الرَّ

أحمد  اإلمام  قال  اإلسالم،  أهل  عقيدة  أصول  من  وهذا 
كان  بما  ك  التمسُّ عندنا:  نة  السُّ »أصول  ذلك:  رًا  مقرِّ  
وَتْرك  بهم،  واالقتداء   ، اهلل  رسول  أصحاب  عليه 
اهَّلل  رسول  آثار  عندنا  نة  والسُّ ضاللة،  فهي  بدعة  وكل  البدع، 

.[12[»

ُبْغضها،  أو  ها،  ردِّ أو  نة،  السُّ َتْرك  من  التحذير  جاء  وقد 
واإلهانة،  ل  للذُّ مستحقٌّ  ذلك  فاعل  وأنَّ  فيها؛  التَّْشكيك  أو 

ک   ک   ک     ڑ   ژ  تعالى:  قال  والنَّدامة،  والعذاب 
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ژ]12].

بهم  َتنْزل  أن  اهلل  رسول  َأْمر  يخالفون  الذين  »فلَيْحَذر  أي: 
محنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في اآلخرة«]12].

َخالََف  َمْن  َعلَى  َغاُر  َوالصَّ لُّ  الذُّ »ُجِعَل   : وقال 
أَْمرِي«]19].

نة مثل سفينة نوح؛ َمن ركبها  قال اإلمام مالك : »السُّ

]13] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )23/19( بتصرف يسير.
شرح  المفاتيح  مرعاة  انظر:  ناجذة.  جمع  األضراس  هي  »النََّواِجِذ«:   [14[

مشكاة المصابيح )24/1](.
داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4232( داود  أبو  رواه   [12[

.)4232(
]12] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ألبي القاسم الاللكائي )312( 

باختصار.
]12] النور: 23. 

ر لنخبة من العلماء )ص329(. ]12] التفسير الميسَّ
]19] رواه أحمد )2222(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )29]1(.

نجا، وَمن تخلَّف عنها هلك«]3]].

نة مع القرآن وظيفة السُّ

كونها  إلى  -باإلضافة  نة  السُّ منزلة  عظيم  على  يدل  ا  وممَّ
ر  ُتفسِّ يُْستغنى عنها لفهم كتاب اهَّلل تعالى؛ فهي  ال  أنَّه  َوْحيًا- 
بقوله  ذلك  ويكون  عنه،  وُتعبِّر  عليه،  وتدل  وُتبيِّنه،  القرآن، 

، كما يكون بِفْعله وإقراره.
رًا ذلك: »وقد اتَّفق  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُمقرِّ
نة  السُّ أنَّ  ين:  الدِّ أئمة  وسائر  بإحسان  لهم  والتابعون  الصحابة 
ر  ر القرآن، وُتبيِّنه، وتدل عليه، وُتعبِّر عن ُمْجَمله، وأنَّها ُتفسِّ ُتفسِّ

ُمْجَمل القرآن من األَْمر والخبر«]1]].

نة ضالل المستغنين بالقرآن عن السُّ

وقد  نة،  السُّ عن  بالقرآن  المستغنين  ضالل  يتبيَّن  وبهذا 
ُجُل ُمتَّكِئًا  أشار النبي  إلى هؤالء بقوله: »يُوِشُك الرَّ
ُث بَِحِديٍث ِمْن َحِديثِي، َفيَُقوُل: بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم  َعلَى أَِريَكتِِه، يَُحدَّ
كَِتاُب اهَّللِ ، َفَما َوَجْدنَا فِيِه ِمْن َحاَلٍل اْسَتْحلَلْنَاُه، َوَما َوَجْدنَا 
َم َرُسوُل اهَّللِ  ِمْثُل  ْمنَاُه! أاَلَّ َوإِنَّ َما َحرَّ فِيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

َم اهَّللُ«]]]]. َما َحرَّ
ليست  الشريعة  أنَّ  على  قاطعًة  داللًة  يدل  الحديث  »فهذا 
بأحدهما  ك  تمسَّ فَمن  وُسنَّة،  قرآن  هي  وإنَّما  فقط؛  قرآنًا 
يأُمر  منهما  واحد  كل  ألنَّ  بأحدهما؛  ك  يتمسَّ لم  اآلخر،  دون 

ك باآلخر، كما قال تعالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بالتمسُّ
پپژ]3]]«]4]].

]3]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )132/4(، وانظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي )339/2( بنحوه.

]1]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )12/]43(.
]]]] رواه ابن ماجه )]1(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )]1(.

]3]] النساء: 23.
]4]] منزلة السنة في اإلسالم لأللباني )ص11-]1( باختصار.
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الحمـد هلل ربِّ العالميـن، وأشـهد أن ال إلـه إالَّ اهلل وحـده 
ال شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمدًا عبده ورسـوله، صلَّـى اهلل عليه 

وعلـى آله وصحبه وسـلَّم تسـليمًا كثيرًا.
ا بعد: أمَّ

 ين ببعثة النبي إكمال الدِّ

أكمل  أن  ة  األُمَّ هذه  على  تعالى  اهلل  فضل  عظيم  من  فإنَّ 
المؤمنين، كما قال سبحانه:  ين، وأتمَّ نعمته على عباده  الدِّ لها 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ژچ  
ڌ  ڌڎ  ژ]1].

النبي  بمبَعث  كان  إنَّما  النِّْعمة  وإتمام  ين  الدِّ وإكمال 
ة عليه، وال شرًا إالَّ  ، الذي ما َتَرك خيرًا إالَّ دلَّ األُمَّ
َكاَن  إاِلَّ  َقْبِلي  نَبِيٌّ  يَُكْن  لَْم  »إِنَّهُ   : قال  منه،  رها  حذَّ
َتهُ َعلَى َخيْرِ َما يَْعلَُمهُ لَُهْم، َويُنِْذَرُهْم َشرَّ َما  َحقًّا َعلَيِْه أَْن يَُدلَّ أُمَّ

يَْعلَُمهُ لَُهْم«]]].
البيضاء،  ة  المحجَّ تركها على  ته وقد  ُأمَّ   ففارق 
من  كان  َمن  إالَّ  عنها  يزيغ  ال  التي  اء،  الغرَّ الواضحة  والطريق 
الهالكين، كما قال : »َقْد تََرْكُتُكْم َعلَى الَْبيَْضاِء]3] 

لَيْلَُها َكنََهاِرَها، اَل يَِزيُغ َعنَْها بَْعِدي إاِلَّ َهالٌِك«]4].

ٌي كالقرآن
ْ
نة َوح السُّ

وإنَّ من حكمة اهلل تعالى البالغة، ونعمته السابغة، أن أعلى 
قال  كما  كالقرآن،  َوْحيًا  فجعلها  اإلسالم؛  في  نة  السُّ منزلة 

]1] المائدة: 3.
]]] رواه مسلم )1244(. 

سنن  على  السندي  حاشية  انظر:  الواضحة.  والحجة  الِملَّة  أي:  »اْلَبْيَضاِء«   [3[
ابن ماجه )3/1](.

األحاديث  سلسلة  في  األلباني  إسناده  ح  وصحَّ  ،)43( ماجه  ابن  رواه   [4[
الصحيحة )932(.

سبحانه: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿژ]2].
قال العالمة السعدي : »أي: ال يتَّبِع إالَّ ما أوحى اهلل 
على  هذا:  ودلَّ  غيره.  وفي  نفسه  في  والتقوى  الهدى  من  إليه 
تعالى:  قال  كما   ، لرسوله  اهَّلل  من  َوْحٌي  نة  السُّ أنَّ 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ]2]، وأنَّه معصوم فيما  ژ  
عن  يصدر  ال  كالمه  ألنَّ  شرعه؛  وعن  تعالى  اهلل  عن  به  ُيْخبِر 

هوى، وإنَّما يصدر عن َوْحٍي ُيوحى«]2].
َمَعهُ«]2]،  وقال : »أاََل إِنِّي أُوتِيُت الْكَِتاَب َوِمْثلَهُ 

نة كما أوتي الكتاب«]9]. »فأخبر  أنَّه أوتي السُّ
جبريل  »كان   : عطيَّة  بن  ان  حسَّ الجليل  التابعي  قال 
نة كما َينْزل عليه   َينْزل على رسول اهلل  بالسُّ

بالقرآن، وُيعلِّمه إيَّاها كما ُيعلِّمه القرآن«]13].

نة والتحذير من تركها ك بالسُّ ْمر بالتمسُّ
َ
األ

اهلل  قال  عليها،  والعضِّ  نة،  بالسُّ ك  بالتمسُّ األَْمر  جاء  ولذا 
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    تعالى: 

گ   ڳ  ڳژ]11].
وقال سبحانه: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ]]1].

]2] النجم: 4-3.

]2] النساء: 113.
]2] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص922(.  

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4234( داود  أبو  رواه   [2[
.)4234(

]9] مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطِّلة للموصلي )ص1494(.
 )232( والدارمي  له،  واللفظ   )232( المراسيل  في  داود  أبو  رواه   [13[
مختصرًا، وقال األلباني: »رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية فهو 

مرسل«. انظر: تخريج أحاديث كتاب اإليمان )ص32(.
]11] األنفال: 3].
]]1] المائدة: ]9.

نحو  في    الرسول  بطاعة  تعالى  اهلل  َأَمر  »وقد 
أربعين موضعًا من كتابه«]13].

وقال : »َعلَيُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الَْمْهِديِّيَن 
وا َعلَيَْها بِالنََّواِجِذ]14]«]12]. ُكوا بَِها، َوَعضُّ اِشِديَن، تََمسَّ الرَّ

أحمد  اإلمام  قال  اإلسالم،  أهل  عقيدة  أصول  من  وهذا 
كان  بما  ك  التمسُّ عندنا:  نة  السُّ »أصول  ذلك:  رًا  مقرِّ  
وَتْرك  بهم،  واالقتداء   ، اهلل  رسول  أصحاب  عليه 
اهَّلل  رسول  آثار  عندنا  نة  والسُّ ضاللة،  فهي  بدعة  وكل  البدع، 

.[12[»

ُبْغضها،  أو  ها،  ردِّ أو  نة،  السُّ َتْرك  من  التحذير  جاء  وقد 
واإلهانة،  ل  للذُّ مستحقٌّ  ذلك  فاعل  وأنَّ  فيها؛  التَّْشكيك  أو 

ک   ک   ک     ڑ   ژ  تعالى:  قال  والنَّدامة،  والعذاب 
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ژ]12].

بهم  َتنْزل  أن  اهلل  رسول  َأْمر  يخالفون  الذين  »فلَيْحَذر  أي: 
محنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في اآلخرة«]12].

َخالََف  َمْن  َعلَى  َغاُر  َوالصَّ لُّ  الذُّ »ُجِعَل   : وقال 
أَْمرِي«]19].

نة مثل سفينة نوح؛ َمن ركبها  قال اإلمام مالك : »السُّ

]13] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )23/19( بتصرف يسير.
شرح  المفاتيح  مرعاة  انظر:  ناجذة.  جمع  األضراس  هي  »النََّواِجِذ«:   [14[

مشكاة المصابيح )24/1](.
داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4232( داود  أبو  رواه   [12[

.)4232(
]12] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ألبي القاسم الاللكائي )312( 

باختصار.
]12] النور: 23. 

ر لنخبة من العلماء )ص329(. ]12] التفسير الميسَّ
]19] رواه أحمد )2222(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )29]1(.

نجا، وَمن تخلَّف عنها هلك«]3]].

نة مع القرآن وظيفة السُّ

كونها  إلى  -باإلضافة  نة  السُّ منزلة  عظيم  على  يدل  ا  وممَّ
ر  ُتفسِّ يُْستغنى عنها لفهم كتاب اهَّلل تعالى؛ فهي  ال  أنَّه  َوْحيًا- 
بقوله  ذلك  ويكون  عنه،  وُتعبِّر  عليه،  وتدل  وُتبيِّنه،  القرآن، 

، كما يكون بِفْعله وإقراره.
رًا ذلك: »وقد اتَّفق  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُمقرِّ
نة  السُّ أنَّ  ين:  الدِّ أئمة  وسائر  بإحسان  لهم  والتابعون  الصحابة 
ر  ر القرآن، وُتبيِّنه، وتدل عليه، وُتعبِّر عن ُمْجَمله، وأنَّها ُتفسِّ ُتفسِّ

ُمْجَمل القرآن من األَْمر والخبر«]1]].

نة ضالل المستغنين بالقرآن عن السُّ

وقد  نة،  السُّ عن  بالقرآن  المستغنين  ضالل  يتبيَّن  وبهذا 
ُجُل ُمتَّكِئًا  أشار النبي  إلى هؤالء بقوله: »يُوِشُك الرَّ
ُث بَِحِديٍث ِمْن َحِديثِي، َفيَُقوُل: بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم  َعلَى أَِريَكتِِه، يَُحدَّ
كَِتاُب اهَّللِ ، َفَما َوَجْدنَا فِيِه ِمْن َحاَلٍل اْسَتْحلَلْنَاُه، َوَما َوَجْدنَا 
َم َرُسوُل اهَّللِ  ِمْثُل  ْمنَاُه! أاَلَّ َوإِنَّ َما َحرَّ فِيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

َم اهَّللُ«]]]]. َما َحرَّ
ليست  الشريعة  أنَّ  على  قاطعًة  داللًة  يدل  الحديث  »فهذا 
بأحدهما  ك  تمسَّ فَمن  وُسنَّة،  قرآن  هي  وإنَّما  فقط؛  قرآنًا 
يأُمر  منهما  واحد  كل  ألنَّ  بأحدهما؛  ك  يتمسَّ لم  اآلخر،  دون 

ك باآلخر، كما قال تعالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بالتمسُّ
پپژ]3]]«]4]].

]3]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )132/4(، وانظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي )339/2( بنحوه.

]1]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )12/]43(.
]]]] رواه ابن ماجه )]1(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )]1(.

]3]] النساء: 23.
]4]] منزلة السنة في اإلسالم لأللباني )ص11-]1( باختصار.
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الحمـد هلل ربِّ العالميـن، وأشـهد أن ال إلـه إالَّ اهلل وحـده 
ال شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمدًا عبده ورسـوله، صلَّـى اهلل عليه 

وعلـى آله وصحبه وسـلَّم تسـليمًا كثيرًا.
ا بعد: أمَّ

 ين ببعثة النبي إكمال الدِّ

أكمل  أن  ة  األُمَّ هذه  على  تعالى  اهلل  فضل  عظيم  من  فإنَّ 
المؤمنين، كما قال سبحانه:  ين، وأتمَّ نعمته على عباده  الدِّ لها 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ژچ  
ڌ  ڌڎ  ژ]1].

النبي  بمبَعث  كان  إنَّما  النِّْعمة  وإتمام  ين  الدِّ وإكمال 
ة عليه، وال شرًا إالَّ  ، الذي ما َتَرك خيرًا إالَّ دلَّ األُمَّ
َكاَن  إاِلَّ  َقْبِلي  نَبِيٌّ  يَُكْن  لَْم  »إِنَّهُ   : قال  منه،  رها  حذَّ
َتهُ َعلَى َخيْرِ َما يَْعلَُمهُ لَُهْم، َويُنِْذَرُهْم َشرَّ َما  َحقًّا َعلَيِْه أَْن يَُدلَّ أُمَّ

يَْعلَُمهُ لَُهْم«]]].
البيضاء،  ة  المحجَّ تركها على  ته وقد  ُأمَّ   ففارق 
من  كان  َمن  إالَّ  عنها  يزيغ  ال  التي  اء،  الغرَّ الواضحة  والطريق 
الهالكين، كما قال : »َقْد تََرْكُتُكْم َعلَى الَْبيَْضاِء]3] 

لَيْلَُها َكنََهاِرَها، اَل يَِزيُغ َعنَْها بَْعِدي إاِلَّ َهالٌِك«]4].

ٌي كالقرآن
ْ
نة َوح السُّ

وإنَّ من حكمة اهلل تعالى البالغة، ونعمته السابغة، أن أعلى 
قال  كما  كالقرآن،  َوْحيًا  فجعلها  اإلسالم؛  في  نة  السُّ منزلة 

]1] المائدة: 3.
]]] رواه مسلم )1244(. 

سنن  على  السندي  حاشية  انظر:  الواضحة.  والحجة  الِملَّة  أي:  »اْلَبْيَضاِء«   [3[
ابن ماجه )3/1](.

األحاديث  سلسلة  في  األلباني  إسناده  ح  وصحَّ  ،)43( ماجه  ابن  رواه   [4[
الصحيحة )932(.

سبحانه: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿژ]2].
قال العالمة السعدي : »أي: ال يتَّبِع إالَّ ما أوحى اهلل 
على  هذا:  ودلَّ  غيره.  وفي  نفسه  في  والتقوى  الهدى  من  إليه 
تعالى:  قال  كما   ، لرسوله  اهَّلل  من  َوْحٌي  نة  السُّ أنَّ 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ]2]، وأنَّه معصوم فيما  ژ  
عن  يصدر  ال  كالمه  ألنَّ  شرعه؛  وعن  تعالى  اهلل  عن  به  ُيْخبِر 

هوى، وإنَّما يصدر عن َوْحٍي ُيوحى«]2].
َمَعهُ«]2]،  وقال : »أاََل إِنِّي أُوتِيُت الْكَِتاَب َوِمْثلَهُ 

نة كما أوتي الكتاب«]9]. »فأخبر  أنَّه أوتي السُّ
جبريل  »كان   : عطيَّة  بن  ان  حسَّ الجليل  التابعي  قال 
نة كما َينْزل عليه   َينْزل على رسول اهلل  بالسُّ

بالقرآن، وُيعلِّمه إيَّاها كما ُيعلِّمه القرآن«]13].

نة والتحذير من تركها ك بالسُّ ْمر بالتمسُّ
َ
األ

اهلل  قال  عليها،  والعضِّ  نة،  بالسُّ ك  بالتمسُّ األَْمر  جاء  ولذا 
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    تعالى: 

گ   ڳ  ڳژ]11].
وقال سبحانه: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ]]1].

]2] النجم: 4-3.

]2] النساء: 113.
]2] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص922(.  

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4234( داود  أبو  رواه   [2[
.)4234(

]9] مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطِّلة للموصلي )ص1494(.
 )232( والدارمي  له،  واللفظ   )232( المراسيل  في  داود  أبو  رواه   [13[
مختصرًا، وقال األلباني: »رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية فهو 

مرسل«. انظر: تخريج أحاديث كتاب اإليمان )ص32(.
]11] األنفال: 3].
]]1] المائدة: ]9.

نحو  في    الرسول  بطاعة  تعالى  اهلل  َأَمر  »وقد 
أربعين موضعًا من كتابه«]13].

وقال : »َعلَيُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الَْمْهِديِّيَن 
وا َعلَيَْها بِالنََّواِجِذ]14]«]12]. ُكوا بَِها، َوَعضُّ اِشِديَن، تََمسَّ الرَّ

أحمد  اإلمام  قال  اإلسالم،  أهل  عقيدة  أصول  من  وهذا 
كان  بما  ك  التمسُّ عندنا:  نة  السُّ »أصول  ذلك:  رًا  مقرِّ  
وَتْرك  بهم،  واالقتداء   ، اهلل  رسول  أصحاب  عليه 
اهَّلل  رسول  آثار  عندنا  نة  والسُّ ضاللة،  فهي  بدعة  وكل  البدع، 

.[12[»

ُبْغضها،  أو  ها،  ردِّ أو  نة،  السُّ َتْرك  من  التحذير  جاء  وقد 
واإلهانة،  ل  للذُّ مستحقٌّ  ذلك  فاعل  وأنَّ  فيها؛  التَّْشكيك  أو 

ک   ک   ک     ڑ   ژ  تعالى:  قال  والنَّدامة،  والعذاب 
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ژ]12].

بهم  َتنْزل  أن  اهلل  رسول  َأْمر  يخالفون  الذين  »فلَيْحَذر  أي: 
محنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في اآلخرة«]12].

َخالََف  َمْن  َعلَى  َغاُر  َوالصَّ لُّ  الذُّ »ُجِعَل   : وقال 
أَْمرِي«]19].

نة مثل سفينة نوح؛ َمن ركبها  قال اإلمام مالك : »السُّ

]13] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )23/19( بتصرف يسير.
شرح  المفاتيح  مرعاة  انظر:  ناجذة.  جمع  األضراس  هي  »النََّواِجِذ«:   [14[

مشكاة المصابيح )24/1](.
داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)4232( داود  أبو  رواه   [12[

.)4232(
]12] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ألبي القاسم الاللكائي )312( 

باختصار.
]12] النور: 23. 

ر لنخبة من العلماء )ص329(. ]12] التفسير الميسَّ
]19] رواه أحمد )2222(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )29]1(.

نجا، وَمن تخلَّف عنها هلك«]3]].

نة مع القرآن وظيفة السُّ

كونها  إلى  -باإلضافة  نة  السُّ منزلة  عظيم  على  يدل  ا  وممَّ
ر  ُتفسِّ يُْستغنى عنها لفهم كتاب اهَّلل تعالى؛ فهي  ال  أنَّه  َوْحيًا- 
بقوله  ذلك  ويكون  عنه،  وُتعبِّر  عليه،  وتدل  وُتبيِّنه،  القرآن، 

، كما يكون بِفْعله وإقراره.
رًا ذلك: »وقد اتَّفق  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُمقرِّ
نة  السُّ أنَّ  ين:  الدِّ أئمة  وسائر  بإحسان  لهم  والتابعون  الصحابة 
ر  ر القرآن، وُتبيِّنه، وتدل عليه، وُتعبِّر عن ُمْجَمله، وأنَّها ُتفسِّ ُتفسِّ

ُمْجَمل القرآن من األَْمر والخبر«]1]].

نة ضالل المستغنين بالقرآن عن السُّ

وقد  نة،  السُّ عن  بالقرآن  المستغنين  ضالل  يتبيَّن  وبهذا 
ُجُل ُمتَّكِئًا  أشار النبي  إلى هؤالء بقوله: »يُوِشُك الرَّ
ُث بَِحِديٍث ِمْن َحِديثِي، َفيَُقوُل: بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم  َعلَى أَِريَكتِِه، يَُحدَّ
كَِتاُب اهَّللِ ، َفَما َوَجْدنَا فِيِه ِمْن َحاَلٍل اْسَتْحلَلْنَاُه، َوَما َوَجْدنَا 
َم َرُسوُل اهَّللِ  ِمْثُل  ْمنَاُه! أاَلَّ َوإِنَّ َما َحرَّ فِيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

َم اهَّللُ«]]]]. َما َحرَّ
ليست  الشريعة  أنَّ  على  قاطعًة  داللًة  يدل  الحديث  »فهذا 
بأحدهما  ك  تمسَّ فَمن  وُسنَّة،  قرآن  هي  وإنَّما  فقط؛  قرآنًا 
يأُمر  منهما  واحد  كل  ألنَّ  بأحدهما؛  ك  يتمسَّ لم  اآلخر،  دون 

ك باآلخر، كما قال تعالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بالتمسُّ
پپژ]3]]«]4]].

]3]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )132/4(، وانظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي )339/2( بنحوه.

]1]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )12/]43(.
]]]] رواه ابن ماجه )]1(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )]1(.

]3]] النساء: 23.
]4]] منزلة السنة في اإلسالم لأللباني )ص11-]1( باختصار.
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الكتاب،  نتَّبع  : »علينا أن  تيمية  ابن  قال شيخ اإلسالم 
فإنَّ  اآلخر؛  اتِّباُع  هو  أحدهما  واتِّباع  الرسول،  نتَّبع  أن  وعلينا 
الرسول، وال يختلف  َأَمر بطاعة  الكتاب، والكتاب  بلَّغ  الرسول 
بعضه  الكتاب  يخالف  ال  كما  البتَّة،  والرسول  الكتاب 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ   ڇ     بعضًا، قال تعالى: ژ 
.[[2 [»[[2 [ ژ ڈ ڈ

نة الواجب تجاه السُّ

القرآن  بين  قوا  ُيفرِّ ال  أن  جميعًا  المسلمين  على  فالواجب 
واالستقامة  بهما،  األخذ  وجوب  حيث  من  نة،  السُّ وصحيح 
عليهما، والعمل بكل ما دالَّ عليه من العقائد والعبادات واألخالق 
 : قال  كما  الضالل،  من  أمان  ذلك  فإنَّ  ذلك؛  وغير 
»تََرْكُت فِيُكْم َشيْئَيِْن لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي، َولَْن 

َقا َحتَّى يَرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض«]2]]. يََتَفرَّ
للرسول  التسليم  »فالواجب كمال   : العز  أبي  ابن  قال 
والتصديق،  بالَقبول  خبره  ي  وتلقِّ ألَْمره،  واالنقياد   ،
شبهًة  له  ُيحمِّ أو  معقواًل،  يه  ُيسمِّ باطل  بخياٍل  يعارضه  أن  دون 
ده  فيَُوحِّ أذهانهم،  وزبالة  الرجال  آراء  عليه  م  ُيقدِّ أو  شّكًا،  أو 
المرِسل  د  وحَّ كما  واإلذعان،  واالنقياد  والتسليم  بالتحكيم 

ل واإلنابة والتوكل«]2]]. بالعبادة والخضوع والذُّ

نة ك بالسُّ ثمرات التمسُّ

نة له  ك بالسُّ هذا وقد جاءت نصوص الوحَيْين مبيِّنة أنَّ التمسُّ
ثمرات طيِّبة يجنيها العبد في الدنيا واآلخرة، ومن هذه الثمرات:
يْغ  الزَّ من  وسالمة  الهداية،  في  سبب  بها  ك  التمسُّ أنَّ   -1

]2]] النساء: ]2.
]2]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )24/19(.

]2]] رواه الحاكم )3]3(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.)[932(

]2]] شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز )1/1]3(.

تَِضلُّوا  لَْن  َشيْئَيِْن  فِيُكْم  »تََرْكُت   : قال  والضاللة، 
بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي«]9]].

ديق : »لسُت تاركًا شيئًا كان رسول  قال أبو بكر الصِّ
اهلل  يعمل به إالَّ عملُت به، فإنِّي أخشى إن تركُت شيئًا 

من َأْمره أن أزيغ«]33].
ك بها أمان من الوقوع في ُسُبل الشيطان وِعْصمة  ]- أنَّ التمسُّ
َرُسوُل  َلنَا  َخطَّ  قال:    مسعود  بن  اهلل  عبد  فعن  ذلك،  من 
ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا  َسبِيُل اهَّللِ«،  »َهَذا  َقاَل:  ُثمَّ   َخطًّا،  اهللِ 
ِمنَْها  َسبِيٍل  ُكلِّ  َعلَى  ُسُبٌل  »َهِذِه  َقاَل:  ُثمَّ  ِشَمالِِه،  َوَعْن  َيِمينِِه  َعْن 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ژ  َقَرَأ:  ُثمَّ  إِلَيِْه«،  يَْدُعو  َشيْطَاٌن 
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎژ]31]]]]3].

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »فالصراط المستقيم: هو 
َأَمر، وَتْرك ما   بِفْعل ما  ما َبَعث اهلل به رسوله محمدًا 

حظر، وتصديقه فيما أخبر، وال طريق إلى اهلل إالَّ ذلك«]33].
3- نَيْل رحمة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ٿ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ      
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ]34]، وقال 

: ژی  ی  ی  ی  جئ  حئژ]32].
من  رسوله  وطاعة  اهلل  »فطاعة   : السعدي  العالمة  قال 

أسباب حصول الرحمة«]32].
ة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   4- الفوز بمحبَّ

]9]] سبق تخريجه )ص2(.
]33] رواه البخاري )3393(، ومسلم )1229(. 

]31] األنعام: 123.
ن إسناده األلباني في مشكاة المصابيح )122(. ]]3] رواه أحمد )]414(، وحسَّ

]33] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )192/1(.
]34] األعراف: 122-122.

]32] آل عمران: ]13.
]32] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص122(.  

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ژ]32]. 
رسوله  ُسنَّة  »فاتِّباع   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

 وشريعته باطنًا وظاهرًا هي موجُب محبَّة اهلل«]32].
قال  ارين،  الدَّ في  العبد  سعادة  في  سبب  أنَّها   -2

ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ژ تعالى:  اهلل 
ې   ې ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  

.[39 [ ژ ائ ى  ى  
اهلل  وتحكيم  ورسوله،  اهلل  »طاعة   : القيِّم  ابن  قال 
العاَلم  تدبَّر  وَمن  وآجالً،  عاجالً  السعادة  سبب  هو  ورسوله، 
مخالفة  فسببه  العاَلم  في  شر  كل  أنَّ  َعلِم  فيه  الواقعة  والشرور 
هو  فإنَّما  العاَلم  في  خير  وكل  طاعته،  عن  والخروج  الرسول 
وعذابها  وآالمها  اآلخرة  شرور  وكذلك  الرسول،  طاعة  بسبب 

إنَّما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها«]43].
وِجماع  السالمة،  »تمام  نة  السُّ لزوم  في  أنَّ  يُْعلَم:  وبهذا 
الكرامة، ال ُتْطَفأ ُسُرجها، وال ُتْدَحض ُحَجُجها، َمن لزمها ُعِصم، 
وَمن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين، والركن الركين، الذي 
ك به ساد، وَمن رام خالفه باد،  َفْضُله، وَمُتن حبُله، َمن تمسَّ َباَن 
فالمتعلِّقون به أهل السعادة في اآلجل، والمغبوطون بين األنام 

في العاجل«]41].
والحمد هَّلل ربِّ العالمين.

وصلَّى اهَّلل وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]32] آل عمران: 31.
]32] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )13/]2(.

]39] النساء: 13.
]43] الرسالة التبوكية البن القيم )ص132(.

]41] مقدمة صحيح ابن حبان )1/]13(.
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الكتاب،  نتَّبع  : »علينا أن  تيمية  ابن  قال شيخ اإلسالم 
فإنَّ  اآلخر؛  اتِّباُع  هو  أحدهما  واتِّباع  الرسول،  نتَّبع  أن  وعلينا 
الرسول، وال يختلف  َأَمر بطاعة  الكتاب، والكتاب  بلَّغ  الرسول 
بعضه  الكتاب  يخالف  ال  كما  البتَّة،  والرسول  الكتاب 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ   ڇ     بعضًا، قال تعالى: ژ 
.[[2 [»[[2 [ ژ ڈ ڈ

نة الواجب تجاه السُّ

القرآن  بين  قوا  ُيفرِّ ال  أن  جميعًا  المسلمين  على  فالواجب 
واالستقامة  بهما،  األخذ  وجوب  حيث  من  نة،  السُّ وصحيح 
عليهما، والعمل بكل ما دالَّ عليه من العقائد والعبادات واألخالق 
 : قال  كما  الضالل،  من  أمان  ذلك  فإنَّ  ذلك؛  وغير 
»تََرْكُت فِيُكْم َشيْئَيِْن لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي، َولَْن 

َقا َحتَّى يَرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض«]2]]. يََتَفرَّ
للرسول  التسليم  »فالواجب كمال   : العز  أبي  ابن  قال 
والتصديق،  بالَقبول  خبره  ي  وتلقِّ ألَْمره،  واالنقياد   ،
شبهًة  له  ُيحمِّ أو  معقواًل،  يه  ُيسمِّ باطل  بخياٍل  يعارضه  أن  دون 
ده  فيَُوحِّ أذهانهم،  وزبالة  الرجال  آراء  عليه  م  ُيقدِّ أو  شّكًا،  أو 
المرِسل  د  وحَّ كما  واإلذعان،  واالنقياد  والتسليم  بالتحكيم 

ل واإلنابة والتوكل«]2]]. بالعبادة والخضوع والذُّ

نة ك بالسُّ ثمرات التمسُّ

نة له  ك بالسُّ هذا وقد جاءت نصوص الوحَيْين مبيِّنة أنَّ التمسُّ
ثمرات طيِّبة يجنيها العبد في الدنيا واآلخرة، ومن هذه الثمرات:
يْغ  الزَّ من  وسالمة  الهداية،  في  سبب  بها  ك  التمسُّ أنَّ   -1

]2]] النساء: ]2.
]2]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )24/19(.

]2]] رواه الحاكم )3]3(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.)[932(

]2]] شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز )1/1]3(.

تَِضلُّوا  لَْن  َشيْئَيِْن  فِيُكْم  »تََرْكُت   : قال  والضاللة، 
بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي«]9]].

ديق : »لسُت تاركًا شيئًا كان رسول  قال أبو بكر الصِّ
اهلل  يعمل به إالَّ عملُت به، فإنِّي أخشى إن تركُت شيئًا 

من َأْمره أن أزيغ«]33].
ك بها أمان من الوقوع في ُسُبل الشيطان وِعْصمة  ]- أنَّ التمسُّ
َرُسوُل  َلنَا  َخطَّ  قال:    مسعود  بن  اهلل  عبد  فعن  ذلك،  من 
ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا  َسبِيُل اهَّللِ«،  »َهَذا  َقاَل:  ُثمَّ   َخطًّا،  اهللِ 
ِمنَْها  َسبِيٍل  ُكلِّ  َعلَى  ُسُبٌل  »َهِذِه  َقاَل:  ُثمَّ  ِشَمالِِه،  َوَعْن  َيِمينِِه  َعْن 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ژ  َقَرَأ:  ُثمَّ  إِلَيِْه«،  يَْدُعو  َشيْطَاٌن 
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎژ]31]]]]3].

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »فالصراط المستقيم: هو 
َأَمر، وَتْرك ما   بِفْعل ما  ما َبَعث اهلل به رسوله محمدًا 

حظر، وتصديقه فيما أخبر، وال طريق إلى اهلل إالَّ ذلك«]33].
3- نَيْل رحمة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ٿ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ      
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ]34]، وقال 

: ژی  ی  ی  ی  جئ  حئژ]32].
من  رسوله  وطاعة  اهلل  »فطاعة   : السعدي  العالمة  قال 

أسباب حصول الرحمة«]32].
ة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   4- الفوز بمحبَّ

]9]] سبق تخريجه )ص2(.
]33] رواه البخاري )3393(، ومسلم )1229(. 

]31] األنعام: 123.
ن إسناده األلباني في مشكاة المصابيح )122(. ]]3] رواه أحمد )]414(، وحسَّ

]33] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )192/1(.
]34] األعراف: 122-122.

]32] آل عمران: ]13.
]32] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص122(.  

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ژ]32]. 
رسوله  ُسنَّة  »فاتِّباع   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

 وشريعته باطنًا وظاهرًا هي موجُب محبَّة اهلل«]32].
قال  ارين،  الدَّ في  العبد  سعادة  في  سبب  أنَّها   -2

ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ژ تعالى:  اهلل 
ې   ې ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  

.[39 [ ژ ائ ى  ى  
اهلل  وتحكيم  ورسوله،  اهلل  »طاعة   : القيِّم  ابن  قال 
العاَلم  تدبَّر  وَمن  وآجالً،  عاجالً  السعادة  سبب  هو  ورسوله، 
مخالفة  فسببه  العاَلم  في  شر  كل  أنَّ  َعلِم  فيه  الواقعة  والشرور 
هو  فإنَّما  العاَلم  في  خير  وكل  طاعته،  عن  والخروج  الرسول 
وعذابها  وآالمها  اآلخرة  شرور  وكذلك  الرسول،  طاعة  بسبب 

إنَّما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها«]43].
وِجماع  السالمة،  »تمام  نة  السُّ لزوم  في  أنَّ  يُْعلَم:  وبهذا 
الكرامة، ال ُتْطَفأ ُسُرجها، وال ُتْدَحض ُحَجُجها، َمن لزمها ُعِصم، 
وَمن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين، والركن الركين، الذي 
ك به ساد، وَمن رام خالفه باد،  َفْضُله، وَمُتن حبُله، َمن تمسَّ َباَن 
فالمتعلِّقون به أهل السعادة في اآلجل، والمغبوطون بين األنام 

في العاجل«]41].
والحمد هَّلل ربِّ العالمين.

وصلَّى اهَّلل وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]32] آل عمران: 31.
]32] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )13/]2(.

]39] النساء: 13.
]43] الرسالة التبوكية البن القيم )ص132(.

]41] مقدمة صحيح ابن حبان )1/]13(.
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الكتاب،  نتَّبع  : »علينا أن  تيمية  ابن  قال شيخ اإلسالم 
فإنَّ  اآلخر؛  اتِّباُع  هو  أحدهما  واتِّباع  الرسول،  نتَّبع  أن  وعلينا 
الرسول، وال يختلف  َأَمر بطاعة  الكتاب، والكتاب  بلَّغ  الرسول 
بعضه  الكتاب  يخالف  ال  كما  البتَّة،  والرسول  الكتاب 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ   ڇ     بعضًا، قال تعالى: ژ 
.[[2 [»[[2 [ ژ ڈ ڈ

نة الواجب تجاه السُّ

القرآن  بين  قوا  ُيفرِّ ال  أن  جميعًا  المسلمين  على  فالواجب 
واالستقامة  بهما،  األخذ  وجوب  حيث  من  نة،  السُّ وصحيح 
عليهما، والعمل بكل ما دالَّ عليه من العقائد والعبادات واألخالق 
 : قال  كما  الضالل،  من  أمان  ذلك  فإنَّ  ذلك؛  وغير 
»تََرْكُت فِيُكْم َشيْئَيِْن لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي، َولَْن 

َقا َحتَّى يَرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض«]2]]. يََتَفرَّ
للرسول  التسليم  »فالواجب كمال   : العز  أبي  ابن  قال 
والتصديق،  بالَقبول  خبره  ي  وتلقِّ ألَْمره،  واالنقياد   ،
شبهًة  له  ُيحمِّ أو  معقواًل،  يه  ُيسمِّ باطل  بخياٍل  يعارضه  أن  دون 
ده  فيَُوحِّ أذهانهم،  وزبالة  الرجال  آراء  عليه  م  ُيقدِّ أو  شّكًا،  أو 
المرِسل  د  وحَّ كما  واإلذعان،  واالنقياد  والتسليم  بالتحكيم 

ل واإلنابة والتوكل«]2]]. بالعبادة والخضوع والذُّ

نة ك بالسُّ ثمرات التمسُّ

نة له  ك بالسُّ هذا وقد جاءت نصوص الوحَيْين مبيِّنة أنَّ التمسُّ
ثمرات طيِّبة يجنيها العبد في الدنيا واآلخرة، ومن هذه الثمرات:

يْغ  الزَّ من  وسالمة  الهداية،  في  سبب  بها  ك  التمسُّ أنَّ   -1

]2]] النساء: ]2.
]2]] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )24/19(.

]2]] رواه الحاكم )3]3(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.)[932(

]2]] شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز )1/1]3(.

تَِضلُّوا  لَْن  َشيْئَيِْن  فِيُكْم  »تََرْكُت   : قال  والضاللة، 
بَْعَدُهَما: كَِتاَب اهَّللِ َوُسنَّتِي«]9]].

ديق : »لسُت تاركًا شيئًا كان رسول  قال أبو بكر الصِّ
اهلل  يعمل به إالَّ عملُت به، فإنِّي أخشى إن تركُت شيئًا 

من َأْمره أن أزيغ«]33].
ك بها أمان من الوقوع في ُسُبل الشيطان وِعْصمة  ]- أنَّ التمسُّ
َرُسوُل  َلنَا  َخطَّ  قال:    مسعود  بن  اهلل  عبد  فعن  ذلك،  من 
ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا  َسبِيُل اهَّللِ«،  »َهَذا  َقاَل:  ُثمَّ   َخطًّا،  اهللِ 
ِمنَْها  َسبِيٍل  ُكلِّ  َعلَى  ُسُبٌل  »َهِذِه  َقاَل:  ُثمَّ  ِشَمالِِه،  َوَعْن  َيِمينِِه  َعْن 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ژ  َقَرَأ:  ُثمَّ  إِلَيِْه«،  يَْدُعو  َشيْطَاٌن 
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎژ]31]]]]3].

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »فالصراط المستقيم: هو 
َأَمر، وَتْرك ما   بِفْعل ما  ما َبَعث اهلل به رسوله محمدًا 

حظر، وتصديقه فيما أخبر، وال طريق إلى اهلل إالَّ ذلك«]33].
3- نَيْل رحمة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ٿ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ      
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ]34]، وقال 

: ژی  ی  ی  ی  جئ  حئژ]32].
من  رسوله  وطاعة  اهلل  »فطاعة   : السعدي  العالمة  قال 

أسباب حصول الرحمة«]32].
ة اهَّلل تعالى، قال سبحانه: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   4- الفوز بمحبَّ

]9]] سبق تخريجه )ص2(.
]33] رواه البخاري )3393(، ومسلم )1229(. 

]31] األنعام: 123.
ن إسناده األلباني في مشكاة المصابيح )122(. ]]3] رواه أحمد )]414(، وحسَّ

]33] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )192/1(.
]34] األعراف: 122-122.

]32] آل عمران: ]13.
]32] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان للسعدي )ص122(.  

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ژ]32]. 
رسوله  ُسنَّة  »فاتِّباع   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

 وشريعته باطنًا وظاهرًا هي موجُب محبَّة اهلل«]32].
قال  ارين،  الدَّ في  العبد  سعادة  في  سبب  أنَّها   -2

ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ژ تعالى:  اهلل 
ې   ې ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  

.[39 [ ژ ائ ى  ى  
اهلل  وتحكيم  ورسوله،  اهلل  »طاعة   : القيِّم  ابن  قال 
العاَلم  تدبَّر  وَمن  وآجالً،  عاجالً  السعادة  سبب  هو  ورسوله، 
مخالفة  فسببه  العاَلم  في  شر  كل  أنَّ  َعلِم  فيه  الواقعة  والشرور 
هو  فإنَّما  العاَلم  في  خير  وكل  طاعته،  عن  والخروج  الرسول 
وعذابها  وآالمها  اآلخرة  شرور  وكذلك  الرسول،  طاعة  بسبب 

إنَّما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها«]43].
وِجماع  السالمة،  »تمام  نة  السُّ لزوم  في  أنَّ  يُْعلَم:  وبهذا 
الكرامة، ال ُتْطَفأ ُسُرجها، وال ُتْدَحض ُحَجُجها، َمن لزمها ُعِصم، 
وَمن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين، والركن الركين، الذي 
ك به ساد، وَمن رام خالفه باد،  َفْضُله، وَمُتن حبُله، َمن تمسَّ َباَن 
فالمتعلِّقون به أهل السعادة في اآلجل، والمغبوطون بين األنام 

في العاجل«]41].
والحمد هَّلل ربِّ العالمين.

وصلَّى اهَّلل وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]32] آل عمران: 31.
]32] مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )13/]2(.

]39] النساء: 13.
]43] الرسالة التبوكية البن القيم )ص132(.

]41] مقدمة صحيح ابن حبان )1/]13(.


