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 حمبة الناس لرسول ا   
  الشيخ أبو بكر امللباري                                                                      

 
 

أخذت القلم أكتب هذه املقالة يف الوقت الذي ال زالت �ربة املواجهات فيه مرتفعة بـني العـامل اإلسـالمي                 
 .شخصية النيب والعامل الغربي فيما يتعلق باهلجوم على 

 موضـع �قـاش وجـدال يف الفـرتة املاضـية األخـرية،               جتـاه الرسـول      الغربات بعض   ءساإولقد كا�ت   
  .ةءحتجاجات فيما يتعلق بتلك اإلسافعت موجات تسو�امي للمواجهات واالوكا�ت قد ارت

عــددة مت  بــصور تكــررت كــثرياًىل الــنيب األكــرم إات ءواإلســا وعلــى الــرغم مــن أن هــذه اهلجومــات 
  هنـا ال تزيـده      أال  إن بزغ فجر اإلسالم على أفـق هـذه البـسيطة؛            أوأشكال متنوعة يف األعوام املنصرمة ومنذ       

  وتعاليمـه ورسـاالته وتبعـثهم علـى         على تعلم سريته ومعرفـة شخـصيته      قباال ً إ و  يف قلوب الناس وقبوالً    ال متكناً إ
  .هتداء مبا جاء به اال

أمتـه   ومقدسـات     على اإلسـالم ورسـوله األكـرم         يت فيه شارات التعد    كثر  ؛ حنن �عيش زما�اً   حقاً
ها، ومتـسكوا حبقيقـة دينـهم، و�ـصروا     ؤبناأدها لو تيقظ سباب توحأ على كثرة  كثر األمم شتاتاً  أ غدت من    اليت
ادوا  أسالفهم الذين قـ  أن تسود بينهم سياستها يف ن حتكم ولسنة �بيهم  أتاحوا لتشريعاته   أهدافه السامية و  أ

 العامل ا طريق احلضارة اليت حتفظ اإل�سا�ية حتى استطاعوا أن يسودو         اىل سبيل النور وأضاءو    إ عاملهم باإلسالم 
  .!!  العواصم؛ فخضعت هلم األكاسرة والقياصرة ودا�ت هلم رقاب امللوك والوزراء ان يفتحوأو

 ا كـان لقـد طفـح الكيـل وأدرك     م قد كثرت يف العصر الراهن، وكائناً   وهوس اإلساءة إىل النيب حممد      
   .!السيل الزبى

 وحمبتـهم  وحان األوان للمسلمني أن يلموا شعثهم ويرجعوا إىل ما كان أسالفهم من اتبـاعهم للرسـول                 
  .له



 ٢

    وحمبة رسول ا                تعاىل على كل مسلم ومسلمة ، فقد قـال تعـاىل فرض أوجبه ا  : ö≅ è% β Î) tβ% x. 
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 حمبــة قلبيــة  علينــا الـذي أ�قــذ�ا ا بــه مــن النـار وهــدا�ا بــه مــن الـضاللة حمبتــه    وإن مـن حقوقــه  

 ال يـؤمن أحـدكم   ": قـال رسـول ا   : صادقة ففي الصحيحني من حديث أ�س بن مالك رضي ا عنه قـال            
 مـؤمن بـا واليـوم اآلخـر أن حيـب            فحـق علـى كـل     . )١("حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنـاس أمجعـني          

 فمحبة النيب   .  على كل حمبوب من �فسٍ ووالد وولد والناس أمجعني          حمبة يتجلى فيها إيثار النيب       النيب  
  .من أعظم واجبات الدين وهي فرع من حمبة ا تعاىل وتابعة هلا

 رز هـذه العالمـات متابعتـه         عالمات ودالئل ُتظهر حقيقة احملبة وصدقها؛ ومن أب        وحملبة الرسول   
≅ ö: يف أعماله وأقواله وأخالقه ومجيع شأ�ه قال ا تعاىل           è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# 

ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ] حمبة صادقة أوجب ل. ]٣١:  عمرانآل ه فمن أحب رسول ا
 هبا حريصاً عليها يف دقيق     عامال  معظماً لسنة النيب     ذلك متام املتابعة فتجد احملب الصادق يف حمبة النيب          

  . وهديه شيئاً من األقوال أو األفعالاألمر وجليله، ال يعدل بسنة النيب 
   متابعتـهم لـه   ويف حمبتهم للرسول بعني ومن بعدهم كا�وا يتسابقون يف من الصحابة والتا وأسالفنا  

 - وهـو علـى الـشرك حينـذاك     -حتى شهد بذلك الكافر ااهر بالعداوة آ�ذاك؛ وسأل أبو سفيان بـن حـرب               
أ�ـشدك  : " حينما أخرجه أهل مكة من احلرم ليقتلوه وقد كـان أسـريا عنـدهم             -رضي ا عنه  -زيد بن الدثنة    

 وا ما أحب أن حممداً    : "قال"  وإ�ك يف أهلك؟   با يا زيد؛ أحتب أن حممدا اآلن عند�ا مكا�ك �ضرب عنقه          
  

  متفق عليه    )١(



 ٣

مـا رأيـت مـن النـاس     : " فقال أبـو سـفيان   !" .يف أهلياآلن يف مكا�ه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإ�ي جالس       
 ١(حممداًأحداً حيب أحداً  كحب أصحاب حممد( .  

ناف العـذاب يف سـبيل   كا�وا يتلذذون بأصـ   ، وأهنموهذه الواقعة خلري شاهد على صدق حبهم له 
  .بل إهنم ال يكادون يتصورون راحتهم وهناءهم حال إيذائه وتعذيبه. األخطار وسالمته منجناة النيب 

قتـل حممـد،   : ملا كان يوم أحد حاص أهل املدينة حيصة، قالوا: وعن أ�س بن مالك رضي ا عنه قال     
 فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها     صار متحزِّمة، األ� يف �احية املدينة، فخرجت امرأة من         حتى كثرت الصوارخ  

أبـوك، أخـوك،    : مـن هـذا؟ قـالوا     : ت علـى أحـدهم قالـت      ، فلمـا مـر     ال أدري أيهـم اسـتقبلت بـه أوالً          .وأخيها
فأخـذت   أمامـك، حتـى دفعـت إىل رسـول ا           : ؟، يقولـون  ما فعـل رسـول ا       : ، تقول ! ابنك ،زوجك

  .)٢("أمي يا رسول ا؛ ال أبايل إذا سلمت من عطببأبي أ�ت و: "بناحية ثوبه، ثم قالت
اذهـب  :  يوم أحد باملاء فقـال     أتيت رسول ا    : وروي عن أبي بكر الصديق رضي ا عنه أ�ه قال         

به إىل طلحة فذهبت به إليه، فرأيته قد وقع صريعا وينزف الدم مـن جراحاتـه فرشـشت عليـه مـن املـاء حتـى                       
احلمـد  فكـل     : هو بالعافية وهو أرسـلين إليـك؛ قـال        : ا فعل برسول ا؟ قلت    م: حصل له بعض اإلفاقة فقال    

٣(نمصيبة بعده هي(.  
فرد يف احلكمة؛ بل     األمة وال جمرد تقدير لقائد مت      ة ضربا من التعصب للسيد املقدم يف      ومل تكن هذه احملب   

 حتى أكون أحب إليه      ن الرجل ال يؤم " : ولقد قال الرسول �فسه     .  اعتقاد كل مسلم مؤمن    هي ركن أصيل يف   
   .)٤( "من أهله وماله والناس أمجعني

  
 . ٤/٦٥البداية والنهاية )    ١(

أي يــسرية " كــل مــصيبة بعــدك جلــل: "ويف روايــة قالــت] ٤/٤٧، البدايــة والنهايــة ٦/١١٥، جممــع الزوائــد ٨/٢٤٤الطربا�ــي يف األوســط [)    ٢(
 .]٤/٢٨٠البداية والنهاية     ، ٣/٤٣ابن هشام يف السرية . [وهينة

  .]١/٤٣١تاريخ اخلميس [)    ٣(

 .ليهمتفق ع)    ٤(



 ٤

 واجبة على كل مسلم ومفروضة عليـه، فإهنـا لـدى صـحابة الرسـول      ا  وإذا كا�ت حمبة رسول

تعاىل علـيهم الرسـولَ               تكا� أشد وأقوى ؛ فلقد أحب الصحابة رضوان ا            بـاً فـاق كـل حـب فـآثروهح 
  .وابتعادهم عن �واهيه تباعهم لتعاليمه ا ذلك على املال والولد وآية

 وهو كنا مع النيب ":  صحيحه عن عبد ا بن هشام قال يفرضي ا عنه  وأخرج اإلمام البخاري     
  فقال الـنيب   �ت أحب إيل من كل شيء إال من �فسي       ا أل  يا رسول    :آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال له عمر         

 اآلن وا أل�ـت أحـب إيل مـن      فإ�ـه : " فقـال لـه عمـر        أكون أحـب إليـك مـن �فـسك          بيده حتى  ال؛ والذي �فسي  
   ."يا عمر اآلن فقال النيب " �فسي

  . ود عنه والذَّ يتسابقون يف حمبته رضي ا عنهم لذا كان الصحابة 
ه حـني   عنـ  بظهـره دفاعـاً   يتَرس على الرسـول  رضي ا عنه وها هو ذا الصحابي اجلليل أبو دجا�ة       

    .رضي ا عنهمحي الوطيس يف غزوة أحد والنبل يقع فيه وهو ال يتحرك 
     وجهه    وهذا علي بن أبي طالب كر يم ا     عرض �فسه لألعداء فداء حملمد بن عبد ا  حني رقـد يف 

رفيـق هجرتـه يغـاير يف جهـات مـسريه معـه خمافـة               رضـي ا عنـه      فراشه ليلة اهلجرة؛ وكـان أبـو بكـر الـصديق            
  .  سوء حتى ال يصيب الرسول مفاجأة العدو؛ وهو الذي دخل الغار أوال وقبل الرسول 

وقد عربت عن . رضي ا عنهم وحمبته يف قلوب الصحابة و�رى أمثال هذا مما تبني مكا�ة الرسول 
 �سق خاص يف هذه احملبة أفعاهلم وأقواهلم اليت تتعاظم على احلصر؛ ورسخ القرآن الكريم هذه املكا�ة بتشريع

 #$!»  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒÏd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ : على حنو ما جنده يف القرآن الكريم  التعامل مع الرسول
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 ٥

ه املـأثور   مـ ، وكال  كحرمته حياً   ميتاً  حرمة النيب : "بكر بن العربي قوله     بي  أ و�قل القرطيب عن قاضي   
 يرفـع صـوته    أالّ وجـب علـى كـل حاضـر     ئ كالمـه   املسموع مـن لفظـه ، فـإذا قـر           المه مثال ك    الرفعة بعد موته يف  

  ".ظه بهد تلفّ جملسه عنعرض عنه ،كما كان يلزمه ذلك يف، وال يعليه
 هبذه اآليات ما أخرجه اإلمـام مـسلم يف صـحيحه بإسـناده              رضي ا عنهم  ومما يظهر ا�فعال الصحابة     

$  : ملّـا �زلـت هـذه اآليـة    ": عن أَ�َسِ بـنِ مالـك أَ�َّـه قَـالَ       pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# þθ ãè sù ö s? öΝ ä3 s?≡ uθ ô¹ r& s− öθ sù ÏN öθ |¹ 

Äc© É< ¨Ψ9 $#   ]٢: احلجرات[   ةرِ اآليواحتـبس ثابـت    . أ�ا من أهل النار   : جلس ثابت بن قيس يف بيته وقال      . إِلَى آخ
إ�ـه  : يا أبا عمـرو مـا شـأن ثابـت؟ أشـتكى؟ قـال سـعد               : فسأل النيب سعد بن معاذ فقال     . بن قيس عن النيب   ا

أُ�زلت هذه اآلية ولقد    :  فقال ثابت    قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول ا       . وما علمت له بشكوى   . جلاري
فأ�ا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنيب. علمتم أ�ّي من أرفعكم صوتاً على رسول ا   .فقال رسول ا :

  .)١("بل هو من أهل اجلنة
املباركة حرباً شرسة دائمة مع الكفار، وأخـذت الـدعوة    يف سبيل �شر الدعوة لقد خاض الرسول 

ض لـه يف  والتعـر  وجتتث عروش املشركني، فقابلها الكفار مبحاولـة إيـذاء الـنيب     زو معاقل الشركاحملمدية تغ
وكان املسلمون يدافعون عـن رسـول ا صـلى      يصلي يف حمرابه،مل يسلم من إيذائهم حتى وهو قائمن، وكل مكا

  .أ�فسهم فداء له ا عليه وسلم وينافحون عنه، ويبذلون
جـالس يف �احيـة مـن �ـواحي      يق خليل رسول ا صلى ا عليـه وسـلم بينمـا هـو    فهذا أبو بكر الصد

 ورسول ا   صوب رسول ا متجهاً املسجد احلرام إذا به يبصر عقبة بن أبي معيط أحد رؤوس الكفر
لـك  ليخنقـه ، فمـا أن رأى ذ   به فإذا هو خيلـع ثوبـه ويـضعه حـول عنـق رسـول ا       فأخذ أبو بكر يرتقّ يصلي ؛

مـن كيـده ، ثـم     دفعة شديدة، وجنا رسول ا  حتى ا�طلق كالسهم جتاه هذا الكافر، ثم أخذ مبنكبه ودفعه
ــة  ــردد اآلي  tβθ: الكرميــة  أخــذ ي è= çF ø) s? r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }† În1 u‘ ª! $# ô‰ s% uρ Μ ä. u™ !% y` ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘   

  .]٢٨: غافر[
  

 .رواه مسلم)    ١(



 ٦

 ا عليهم يف حمبته عليه الصالة والـسالم، الـسعي والتنـافس يف حمبتـه،     رضوان ومن صور إخالصهم
رضـوان ا علـيهم يف حمبتـه     له أكثر من غريه وهكذا اجتهـدوا  منهم حريص أن يفوز حبب رسول ا  فكل

  .وإخالص النية يف وده
أ�ـا أَحـبكم إىل   : اجتمع علي و جعفر و زيد بن حارثة فقـال جعفـر   " :روى أسامة بن زيد عن أبيه قال

 رسول ا،  وقال علي  : أ�ا أحبكم إىل رسول ا ، أ�ـا : وقال زيد    أحـبكم إىل رسـول ا  فقـالوا ، :
 ا�طلقوا بنا إىل رسول ا  فقلـت  خـرج فـا�ظر مـن هـؤالء    ا: فقـال  .  يـستأذ�و�ه فجاءوا: �سأله قال أسامة : 

: فاطمـة، قـالوا  : إليك؟ قال  يا رسول ا من أحب: ئذن هلم فدخلوا ، فقالوا ا: هذا جعفر وعلي وزيد فقال 
خلقي وأشبه خلقـي خلقـك وإ�ـك مـين وشـجرتي،       أما أ�ت يا جعفر فأشبه خلقك: �سألك عن الرجال فقال

  .  )١( "ين وإيل وأحب القوم إيلــ فموالي وموأ�ت مين، وأما أ�ت يا زيد ي وأ�ا منكد فختين وأبو ول وأما أ�ت يا علي
 باب معرفة ا تعاىل ومعرفة شرعه وتفصيل تكاليف أوامره و�واهيه لعباده   ولقد كان الرسول

 اتباعه هو باب الفوز مبحبة ا  وكان"  ا، حممد رسول ا الإ  اله ال"على النحو الذي ترتمجه كلمة التوحيد 
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$ VϑŠ Î= ó¡ n@   ]٦٥: النساء[.  
 أخرجه احلسن بن سـفيان  ،"كم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به  ال يؤمن أحد   " :وروي عن أبي هريرة   

  )٢( .وقد صححه النووي يف آخر األربعنيوغريه، ورجاله ثقات 
  

  .مسند أمحد  ) ١(

  .فتح الباري  ) ٢(
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وقـرع مـن يقـدم علـى         وكما مجع ا بني طاعته وطاعة رسوله مجع بني حمبتـه تعـاىل وحمبـة الرسـول     
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          أَ�سٍ عن النيب عن روى البخاري ومسلم رمحهما ا اإلِميان       ": قال ةالوح دجو فيه كُن نم ثالث  :

ه أحب إليه مما سواهما، وأن يحب املَـرء ال يحبـه إالّ ، وأن يكـره أن يعـود يف الكُفـرِ كمـا          أَن يكون اللَّه ورسولُ   
   .)١("يكره أن يقذَف يف النار

�ـور  و كيف ال حنب هذا الرسول األمـني وهـو الـذي أ�قـذ�ا مـن الظلمـات الـيت سـادت العـامل بأسـره إىل                            
      .اهلداية

 كان يتخبط يف ظالم البداوة واجلهالة والقساوة، وكان ذلـك   قر�ا١٤ًن منا ال يعرف أن العامل فيما قبل      وم
وكان يسود العامل كله وضع قامت من الفواحش والظلـم  . القرن من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظالما ويأسا 

قطع الطرق علـى القوافـل واحلـروب الدائبـة          ك منهمكني يف الغارات و    اواجلور والعصبية القبلية؛ وكان العرب آ�ذ     
الدامية اليت سقت أرض ا بدماء اآلالف من النفوس البشرية الربيئة املثرية ألجل أمور تافهة وبغري غـرض سـام        

وها�ـت علـيهم الـدماء؛      . وبدون مربر كاف، وظلوا يتعاركون ويتصارعون فيما بينـهم حبجـة العـصبية القبليـة              
ومل تكـن املـرأة يف �ظـامهم إال سـلعة تبـاع ومتاعـا               .  واحلميـة املزعومـة إىل وأد البنـات         القـساوة  ببعـضهم   وبلغت  

  .يورث وآلة لتسكني شهواهتم البهيمية
السـتيالء واالسـتبداد واالسـتعباد؛ ورجـال الثـروة          اوكان األقوياء منهم ال يهمهم إال اجلـور والـبطش و          

لطبقـة الكادحـة فكا�ـت ظهـورهم مثقلـة بـأ�واع الـضرائب               يف شغل شاغل بالبذخ والتنعم؛ وأما الفقراء وا        اكا�و
  

  .متفق عليه  ) ١(



 ٨

تـوفري وسـائل اللـذة والـرتف لألمـراء واألثريـاء وإشـباع        على كا�وا مرغمني و -واإلتاوات وبألوان العبودية والرق   
  .متطلباهتم املشروعة وغري املشروعة كالبهائم، وكا�وا مسحوقني بني حجري رحى طمع احلكام واألمراء

ي كا�ـت اإل�ـسا�ية فيـه يف         العامل الذي سادته الفوضى الفكرية والقلـق النفـسي و الـذ             يف ذلك  –وهناك  
 ويف تلـك األمـة األميـة الـيت تعـيش يف عزلـة عـن احلـضارة والتمـدن و�ائيـة عـن النـور                   ،�تحار التـدرجيي  طريق اال 
 البـشرية مـن عـذاب        بعث ا رسوله عليه أفضل الصالة والتسليم �بيا أميا صادقا أمينا لكي ينقذ             -واملعارف

 ويبشرها بالنعيم املقيم يف الفردوس العظيم وحيذرها من العذاب األليم يوم القيامـة              ،كان يأكلها منذ قرون طويلة    
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ك منبثـة يف أرجـاء األرض يف أرض يعبـد أهلـها األصـنام واألوثـان                اوكا�ت شـبكة عبـادة غـري ا آ�ـذ         

  .واألحجار واحليوا�اتاألشجار  فيه  ويف مكان آخر تُعبد،املنحوتة بيدي اإل�سان
فاقتضت حكمة ا أن تطلـع  . ويف اجلملة ساد العامل كله وضع قامت من التبعثر والفوضى وعدم األما�ة        

ىل النـور الـساطع لكـي تبـدد الظـالم           إشـد حاجـة     أهذه الشمس من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظالما و          
  .ومتأل األرض �ورا وهداية

 ة القادمـة كلـها يف   دوار التارخييـ   هـذا الـدور الـذي �عيـشه ومـا يليـه مـن األ                أن مراء فيها   ال واحلقيقة اليت 
املـسلّط  وال هـذا الـسيف      أ أل�ـه رفـع      ؛حساب البعثة احملمدية ودعوته العامة اخلالدة وجهوده املشكورة املثمـرة         

 جديدة بعـث  غناها مبنح غالية ومعطيات خالدة وهدايا طريقة    أ ثم   م، عليه على رقاب الناس الذي كاد يقضي     
ة والكرامة واهلدف الصحيح والغايـة النبيلـة واسـتهل بفـضل هـذه              ة والطموح والعز  شاط واهلم احليوية والن فيها  

خــالص وإ�ــشاء اإل�ــسان ا�يــة واإل والثقافــة واملد�يــة والربات عهــد جديــد مــن الــسمو اإل�ــسا�ياملــنح واملعطيــ
  .اخللقي واالجتماعيوتكوينه 
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 وبفضل تلـك التعـاليم الـسامية، كمـا يـتغري الطقـس وا�تقلـت                عثة النيب حممد    لقد تغريت الد�يا بعد ب    
 مـن حتتـها   ياإل�سا�ية من فـصل كلـه جـدب وخريـف ومسـوم ومحـيم إىل فـصل كلـه ربيـع وأزهـار وجنـات جتـر                  

 تغريت طباع الناس وأشرقت القلوب بنور رهبا وعم اإلقبال على ا واطلع اإل�سان على طعم جديد            .األهنار
  . يألفه، وذوق مل جيربه وهيام مل يعرفه من قبلمل

استـضاءت العقـول    ، و ا�تعشت القلوب اخلاوية الضامرة، الباردة اهلامـدة، حبـرارة اإلميـان وقـوة احلنـان              
 تطلـب الطريـق الـصحيح وحملـها          وخرجـت اإل�ـسا�ية أفواجـاً      ، وسكرت النفوس بنـشوة جديـدة      ،بنور جديد 

 هـذا   وهـو يريـد الـسباق يف    مـن الـبالد إال  مـة مـن األمـم وبلـداً    أالعالية فـال تـرى   الرفيع وحتن إىل مكا�تها السامقة  
 فما ترى العرب والعجم ومصر والـشام وتركـستان وإيـران والعـراق وخراسـان ومشـايل          ،املضمار ويتنافس فيه  

شاق  سكارى هذا احلب العلوي والفيض السماوي وعـ         واأل�دلس وبالد اهلند وجزائر شرق اهلند، إال       إفريقيا
  .هذا اهلدف السامي وفقراء هذا الباب العايل

مة وأكرم األولني واآلخرين على ا، وأول مـن  ا يوم القي  دم وأكثر الناس تبعاً   آ سيد ولد    �ه رسول ا    إ
لقيامـة  ينشق عنه القرب وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب اجلنة فيفـتح ا لـه، وحامـل لـواء احلمـد يـوم ا         

 قائـل  إ�ـي  و ،مةاخرون وحنن السابقون يوم القي    حنن اآل : "فمن دو�ه، وهو الذي قال عليه الصالة والسالم       حتته آدم   
�ـا حممـد بـن عبـد ا         أ و ،�ا خامت النبيني وال فخـر     أ و ،�ا قائد املرسلني وال فخر    أ�ا حبيب ا و   أ و ، غري فخر  قوالً
�ــا  فأ خريهـم بيتـاً   فجعلـين يف  ثـم جعلـهم بيوتـاً   ، خريهـم قبيلــة إن ا خلـق اخللـق فجعلـين يف   بـن عبـد املطلـب    ا

ذا �ـصتوا   إ�ـا خطيبـهم     أذا وفـدوا و   إ�ـا قائـدهم     أذا بعثـوا و   إ  وأ�ا أول الناس خروجاً    ، وخريهم �فساً  خريهم بيتاً 
  بيـدي ولـواء احلمـد يومئـذ بيـدي      ولواء الكرم واملفاتيح يومئـذ ،ذا يئسواإرهم �ا مبش أذا حبسوا و  إ�ا شفيعهم   أو
مـام النبـيني   إمـة كنـت   اذا كـان يـوم القي     ألف خادم كأهنم بيض مكنون، وإ      ي يطوف عل  آدم على ربي  رم ولد   كأ�ا  أو

دم بـني  آظهر الربوبية وكان �بيا وأ لواله ملا خلق ا سبحا�ه اخللق وملا   "وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غري فخر    
  .املاء والطني
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 سـيد البـشر عليـه الـصالة والـسالم خـري األمـم               -يكون مصدق مثل هذا الرسول النيب الكريم        أن  فال جرم   
   �قـد وقتـهم ووصـف حـاهلم           ]١١٠:آل عمران [  öΝçGΖä. uöyz >π̈Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 :  البتة، ويكون قوله تعاىل   

ــه تعــاىل       Ü>#{ôãF{$# ‘‰x©r& #\øà2 $]%$xÏΡuρ : ويكــون مكــذبوه عليــه الــصالة والــسالم شــر بــين آدم، ويكــون قول
مـر  ة شريعته املرضية، واليوم يقبل األ     اتباع سنته السنية ومتابع   ب   عالمة حاهلم فيا سعادة من يشرف       ]٩٧:التوبة[

صـحاب  أن أال ترى أ ،اليسري املقرون بتصديق حقية دينه عليه الصالة والسالم مكان العمل الكثري وال غرو فيه          
 ا تعـاىل بـسبب       عـداء أ احلجرة والفـرار عـن       يوهالكهف �الوا ما �الوا من الدرجات بواسطة حسنة واحدة          

درت عنـهم حركـة يـسرية حـني غلبـة           ذا ص إن العسكر   أ وهذا كما    ، املعا�دين   وقت استيالء  �ور اليقني اإلميا�ي  
مــن ألاضــعاف تلــك احلركــة وقــت أعــداء واســتيالء املخــالفني تكــون مــن القبــول واالعتبــار مبرتبــة ال تبلغهــا األ

مرتبة احملبوبية وسلم عليه تباعه صلى ا ان حمبوب رب العاملني ال جرم يبلغ أملا ك �ه إ) يضاًأو (،واالطمئنان
 مــن ِمشائــل حمبوبــه عنــد شــخص حيــب ذلــك الــشخص بالــضرورة   شــيئاًإذا رأىن احملــب بــسبب املتابعــة، فــإ

   .خالقه وقس على ذلك حال املخالفنيأملالبسته بشمائل حمبوبه و
 


