
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                         (665رقم احلديث ) -باب الدراءة س الصالة  

 

  

444 

 
 
 
 
 

 
يف قصــة هــذا الرجــل الــذي   -رضــي هللا عنهــا وأرضــاها–عائشــة  أم املــؤمنني حــديث -رمحــه هللا–ذكــر املصــنف 
 ،چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـ  وكـــان يصـــلي بأصـــحابه فيخـــتم بـــ ســـراياه أمـــرياً علـــى ســـرية مـــن -–بعثـــه النـــيب 

 : قـــال  .فقـــال : إهنـــا صـــفة الـــرمحن وأنـــا أحبهـــا ( ســـلوه) فقـــال :  ،مبـــا كـــان مـــن شـــأنه -–فــأخربوا النـــيب 
 .: )) حبك هلا أدخلك اجلنة (( . ويف رواية قال )أخربوه أن هللا حيبه (

فناسـب أن  ،الصـالةهذا احلديث الشريف اشتمل على مجلة من املسائل واألحكام اليت تتعلـق ببـاب القـراءة يف 
 بإيراده يف هذا املوضع. -محه هللار –يعتس املصنف 

البعث هـو اإلرسـال يقـال : بعـث فالنـاً  رجالً على عريةو [ بعث النيب ] وقوهلا رضي  هللا عنها وأرضاها : 
صـــفوة أرســـل هـــذا الرجـــل أمـــرياً علـــى ســـريته، والســـرية واحـــدة الســـرايا وهـــي  -–أن النـــيب  :إذا أرســـله، واملـــراد

اجلي  وكـان مـن هديـه عليـه الصـالة والسـالم أن يبعـث السـرايا أثنـاء هجومـه عليـه الصـالة والسـالم علـى العـدو 
، وأصـــل الســـرية مـــن الســـري وهـــو الصـــفي واً كـــأن يبعثهـــا ويكـــون باملدينـــة ل ـــوأثنـــاء رجوعـــه ويبعـــث الســـرايا خ  

–ألهنـا صـفوة اجلـي  وتبعـث أمـام اجلـي  حـىت تكسـر الشـوكة وتهـد لغلبـة العـدو، وكـان النـيب  ؛وصفت بذلك
-  ــة وتســمى ســرية إذا  بعم ــة نفــس فـال تزيــد علــى األربعمقـد بعــث هــذا الرجــل أمــرياً علـى الســرية وهــي إىل أر 

 ائل :هذا الرجل دل بعثه على مجلة من املس -–وملا بعث النيب  ، ةىل حدود األربعمكانت إ
األمــر إىل تقــدير  فيــه وهــذا دــل إمجــاع يرجــع -–املســألة األوىل : مشــروعية الســرايا يف اجلهــاد يف ســبيل هللا 

بـاب "يف  - إن شـاء هللا - الوايل ونظره يف حدود جلـب املصـلحة ودرء املفسـدة، وللسـرايا أحكـام سـيأيت بياهنـا
 خاصة يف أحكام الغنائم . "اجلهاد

ألن النــاس ال يصــلحون فوضــى ال ســراة هلــم فــال بــد وأن  ؛شــروعية تــأمري األمــراء علــى الســرايااملســألة الثانيــة : م
،  تنضــبط أمــورهم مبــن يقــوم علــى مصــاحلهم وينصــح هلــم يف جلــب اخلــري إلــيهم ودفــع الشــر عــنهم بــإذن هللا 
-–وإذا اتفقــــت كلمــــة اجلماعــــة علــــى أحــــد اســــتقامت أمــــورهم وصــــلحت أحــــواهلم وهــــذا هــــو هــــدي النــــيب 

، فكال بعث رجالً على عريةو    أل رعو: هللا - رضل هللا عنها –عن عائشة  - 665] 
فلما رجعوا ذكروا ذلك  ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ يدرأ ألححابه س حالهتم، فيختم بر 

  ألهنا حفة الرمحن ، فدا:  ) علوه ألي شلءو يصنع ذلك ( فسألوه، فدا: لرعو: هللا 
  فأنا أحذ أل أقرأها. فدا: رعو: هللا ،   ينه ( [حي - تعاىل –) أخربوه أل هللا. 
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، ولذلك أمر عليه الصالة والسالم كما ثبت يف هديه الثالثة يف السفر أن يـؤمروا علـيهم االج تماع على من وهليلّ 
 -–أمـرياً فالســرية إذا خرجـت حتتــاج إىل أمـري يقــوم علـى أمرهــا وحيكـم فيمــا جيـد ويطــرأ مـن نوازهلــا فـَأمَّر النــيب 

 اصة يف مثل هذه األحوال .هذا الصحايب فدل على مشروعية التولية على اجلماعة خ
أنـــه كـــان يصـــلي هبـــم وال يتقـــدم يف عهـــد  :مزيـــة والـــدليل علـــى ذلـــكو  فضـــل   املســـألة الثالثـــة : أن الرجـــل كـــان لـــه

، فكـان أمـرياً هلـم -–إال من كان له فضل بـالعلم بالسـنة ومعرفـة هـدي النـيب  -رضوان هللا عليهم–الصحابة 
أن للوايل العام حق التقدم يف اإلمامة وله أن يوكل من شاء ولذلك توىل  -رمحهم هللا–وإماماً، وقد قرر العلماء 

أنــه قــال  ، ويف احلــديث الصــحيح-–مــن رســول هللا  وأمــري   األمــرين وكــان خليقــاً إذ هــو رســول رســول هللا 
 .عس ومن أطاعس فقد أطاع هللا () من أطاع أمريي فقد أطاعليه الصالة والسالم: 
فيه حيـث جـاء يف الروايـة مبهمـاً فقـال بعـض العلمـاء  -رمحهم هللا–ذا الرجل اختلف العلماء املسألة الرابعة : ه
من بس عوف بن مالك من اخلزرج من األنصار وقد  -رضي هللا عنه وأرضاه–م وكان كلثوم د  : إنه كلثوم بن اهلَ 
حينمــا قــدم علــى قبــاء نــزل ببيتــه وهــذه منقبــة مــن مناقبــه رضــي هللا عنــه وأرضــاه حيــث  -–نــزل عليــه النــيب 
 وأكرمه. -–استضاف النيب 

حيـث مل يعـ  كثـرياً،  -–وقال بعض العلماء : إنه ليس هو ألن كلثوم بـن اهلـدم تـويف يف أوائـل هجـرة النـيب 
 دد من هو هذا الصحايب .ة قوية حتوقرر غري واحد أن هذا الصحايب مبهم وليست هناك رواي

أحـدما كـان يسـتفتح  ،قصـتان عـن رجلـني جـاءت [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ر فكال يدررأ وخيرتم بر ] وقوله :
 .چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـ وأما الثان فكان  تم القراءة ب .چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـ القراءة بعد الفاحتة ب

التكرار وكلتا القصتني ثابتة وفيها اختالف يف األلفا ، فكونه يبتدئ القراءة أو  تم  القراءة فإن الكل يتضمن 
دون غريهـا، واحلـال أنـه كـان يقـرأ بالفاحتـة مث يقـرأ إمـا  ويتضمن الداللة على داعي احلب وختصـيق الصـورة مبزيـة

 - أو يبتـدئ بعـد الفاحتـة بقـراءة هـذه السـورة. چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـ بسورة أو بشـيء مـن القـرآن مث  ـتم بـ
وكـــال األمـــرين جـــائز  ،مث بعـــد ذلـــك يقـــرأ بعـــدها مـــا تيســـر مـــن القـــرآن -       چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ وهـــي ســـورة 
 .ومشروع

صـالة لإلمـام ولـو يف بـأس  فقد دلت هذه الرواية اليت معنا علـى أنـه جيـوز أن جيمـع بـني سـورتني يف ركعـة وأنـه ال
ألن قل هو هللا أحـد سـورة كاملـة وهـي سـورة اإلخـال  وكـان جيمعهـا  ؛سورتني يف ركعة واحدةالفريضة أن يقرأ 

–أن النـيب  :-رضـي هللا عنـه وأرضـاه–هذا الصحايب مع غريهـا مـن  السـور، وقـد ثبـت عـن عبـدهللا بـن مسـعود 
-   بأس أن  وهلذا نق مجاهري العلماء على أنه يشرع وال يف  قراءته عليه  الصالة والسالم.كان يقرن النظائر
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الـــذي داوم عليـــه وحـــافظ عليـــه أنـــه كـــان يقـــرأ الســـورة  -–جيمـــع بـــني الســـورتني يف ركعـــة، ولكـــن هـــدي النـــيب 
منفــردة فاألفضــل واألكمــل أن يقتصــر علــى الســورة، ولكــن إذا مجــع بــني الســورتني فــإن هــذا احلــديث واضــح يف 

و ا يدل علـى اجلـواز عمـوم قولـه عليـه الصـالة والسـالم : )) مث اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن  الداللة على املشروعية،
 فيه مفردة. ما كان فيه اجلمع وما كانت السورالقرآن (( حيث ورد هذا احلديث مطلقاً يشمل 

لركعتني فيجوز دلت قراءته للفاحتة يف الركعة األوىل والركعة الثانية على مشروعية تكرار السورة بعينها يف ا كذلك
 -–لإلمام أن يقرأ السورة يف الركعة األوىل مث يعود يف الركعة الثانية ويقرأها وهذا تكـرار، وقـد ثبـت عـن النـيب 

ٹ  ڤ  ڤ  چ أنـــه فعـــل ذلـــك يف صـــالة الفجـــر حينمـــا صـــلى عليـــه الصـــالة والســـالم بســـورة الزلزلـــة فقـــرأ 

دل علـى جـواز تكـرار السـورة مـرتني لكـل ركعـة مـرة، وهـذا يف الركعة األوىل مث قرأها يف الركعة الثانية فـ چڤ  
بـــأس بفعلـــه خاصـــة عنـــد املوجـــب كـــأن تكـــون الســـورة مشـــتملة علـــى وعيـــد عظـــيم أو  يقـــول بعـــض العلمـــاء : ال

فيهــا ألن ســورة الزلزلــة تتضـمن هــذا املعــىن ف ؛مشـتملة علــى وعــد كـرمي ويريــد أن يرغــب أو يرهـب فيــأيت هبــا مـرتني
فيهــا أعظــم مشــاهد اآلخــرة وهــو فاحتتهــا حينمــا  -–النــاس وبـَــنيَّ هللا  رة وكيــف يبعــثالتــذكري بــأحوال اآلخــ
حفــاة عــراة  -–مــا يف بطوهنــا مــن أجســاد النــاس و رجــون  إىل هللا  :ختــرج أثقاهلــا أيو تزلــزل األرض زلزاهلــا 

غــرالً كمــا ولــدهتم أمهــاهتم مث خــتم هــذه الســورة مبــةل العبــاد إىل اجلنــة والنــار فــأخرب أن مــن ثقلــت موازينــه كيــف 
يكون حالـه ومةلـه إىل اخلـري ومـن خفـت موازينـه أن مةلـه إىل شـر وبـالء فجمـع هللا اآلخـرة كلهـا يف هـذه السـورة 

ار الســورة إذا وجــد املوجــب، كمــا أن هــذا إىل آخــره فــدل علــى مشــروعية تكــر  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 وتوحيده . -–الصحايب كرر هذه السورة لوجود املوجب من حبه لصفة هللا 

مل يباشـر هـذا الصـحايب بالسـؤال  --أن النيب   :ظاهر ذلك ] ) علوه ( [له يف هذه الرواية اليت معنا : وقو 
كانوا مـع هـذا   -رضوان هللا عليهم–وفيه دليل على مشروعية رفع األمر املشكل إىل العلماء وذلك أن الصحابة 

 -–ألنـه خـالف هـدي النـيب  ؛فسألوه وأنكروا عليـه ذلـك -–الرجل فرأوا منه شي اً مل يروه من رسول هللا 
، وهــذا يــدل علــى أنــه ال جيــوز للمســلم أن الفاحتــة غــري تكــرار -–هللا  الــذي عرفــوه حيــث مل يــروا مــن رســول

 -–التقيـد مبـا ورد عـن رسـول هللا  :وأن الواجـب ،وسـنته-–حيده للعبـادات أمـراً خمالفـاً هلـدي رسـول هللا 
ل يف عبادتــه وأدائــه لصــلواته عليــه الصــالة والســالم وبقيــة العبــادات وأن هــذا هــو األصــل الــذي عليــه مــدار قبــو 

 .األعمال واعتبارها
 -–فلما كان منه ما كان رفعوا أمـره إىل رسـول هللا  -–ألنه خالف هدي رسول هللا  ؛فأنكروا عليه ذلك

فدل على مشروعية الرجوع إىل العلماء والذين هم مؤتنون على ديـن هللا وشـرع هللا وأن الواجـب علـى األمـة إذا 
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أهــل العلــم وأنــه ال جيــوز أن يهلعــرض عــن العلمــاء ويركــب كــل هــواه اختلفــت يف أمــر مــن الــدين أن ترجــع فيــه إىل 
لم الذين هـم أهـل الـذكر الـذين أمـر ويتعصب كل برأيه دون أن يفصل األمر ويبني وجه احلق عن طريق أهل الع

 -–فــأمر هللا   چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئچ  قــال تعــاىل : ،إلــيهم هللا بســؤاهلم والرجــوع
ڀ  ڀ   چ :  اخلالف حبكمه مث بني أن أهل العلم هم أهل ذكره وأهل احلكم كما قال  يف أن يفصل

 سائل الشرعية اليت تتعلق بالدين.فهم أهل احلكم يف املسائل الفقهية وامل  چڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  
وهـذا  وه ( [) عرل] : وأخربوه ما كان من شأن هذا الصحايب فقال هلـم النـيب  -–فرجعوا إىل رسول هللا 

فقد ثبت يف الصحيح عنـه عليـه  -–فيه دليل على سؤال اإلنسان عن عذره يف األمور وهذا هو هدي النيب 
أنه صلى بالصحابة ورأى رجاًل مل يصل يف القـوم فقـال عليـه الصـالة والسـالم : َعلَـيَّ بـه فلمـا  :الصالة والسالم

رســول هللا أصــابتس جنابــة وال ك أن تصــلي يف القــوم ؟ قــال : يــا أيت بــه قــال عليــه الصــالة والســالم : )) مــا منعــ
فسأله عن عذره واستكشف ما الذي محله على ما هو عليه من احلال من خمالفة اجلماعة والشذوذ عـن  ماء ((
فهــذا يــدل علــى مشــروعية ســؤال اإلنســان  عــن عــذره ومعرفــة مــا  «أصــابتس جنابــة وال مــاء  »فقــال :  ،اجلماعــة

هي حجته وما هي شبهته مث تدحض إن كانت باطلـة بالـدليل ويبـني لـه احلـق وتقـام عليـه احلجـة ويعـذر إىل هللا 
–- .فيه 

 :يأ "صفة الرمحن"سورة اإلخال ،  :أي "إهنا" [سهنا حفة الرمحن وأنا أحينها  ]قال رضي هللا عنه وأرضاه : 
 .وصف نفسه فيها بالصفات الكر ة اليت ال تليق إال به  -–أن هللا 
ٱ  ٻ  چ :  -–فــأنزل هللا  ،: صــف لنــا ربــك - –ولــذلك قــال املشــركون للنــيب  [سهنررا حررفة الرررمحن  ]

 .چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

هذه األربع اآليات تهـلَعـرف العبـد جباللـه وعظمتـه وكمالـه ومـا لـه مـن هـذه الصـفات العظيمـة  -–فاختار هللا 
 .اليت ال تليق إال به 

روايـة : )) إن هللا حيبـك ((  ، ويفيف روايـة : )) حبـك هلـا أدخلـك اجلنـة (( [وأنرا أحينهرا  ،سهنا حفة الررمحن ]
 -–فـإذا كـان املسـلم خملصـاً هلل  -–لعبـادة هلل وكال األمرين يدل داللة واضحة على التوحيد وإخـال  ا

موقنــاً بــه ســبحانه فــإن هــذا مــن بشــائر اخلــري لــه بســعادة الــدنيا واآلخــرة ولــذلك قــال لــه : )) حبــك هلــا أدخلــك 
ألهنـا مـن توحيـد هللا، ومـن وحـد هللا يف ألوهيتـه وربوبيتـه  ؛إمنا استوجبت هذا الفضل العظـيم وهذه اببة اجلنة ((

جعل هذه السورة  -–وأمسائه وصفاته فإنه حيب كل ما يقرر ذلك ويدل على ذلك ويهدي  إىل ذلك وهللا 
 ه ويف ربوبيته ويف أمسائه وصفاته.مشتملة على أقسام التوحيد ودالة على صفاته وأنه سبحانه الواحد يف ألوهيت
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ـــــة :  -– وجعـــــل هللا ـــــذلك ملـــــا قـــــال مـــــؤمن القري ـــــه ول ـــــة باإل ـــــان ب ـــــة مقرون ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ اجلن

  چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
ۈئ  چ فقـــال هللا بعـــدها :  چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ فجعـــل هللا دخـــول اجلنـــة بعـــد قولـــه : 

باإل ــــان ومبــــا كــــان يل مــــن الســــعادة  :يعــــس چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    ېئېئ  ېئ
–يف ألوهيتـه فـأخلق هلل  -–فجعل هللا سعادة الدنيا واآلخـرة مقرونـة بتوحيـده ومـن وحـد هللا  بتوحيده 
- ولقـي هللا  ،قلبـاً وقالبـاً ومل يصـرف مـا هلل ألي أحـد سـواه كائنــاً مـن كـان–-  خملصـاً يف إ انـه وتوحيــده

 : )) من كان آخر كالمه من الدنيا ال إلـه إال هللا دخـل فهو حري هبذا الفضل العظيم والثواب الكرمي، قال 
 كلها هبذا األصل العظيم.  اجلنة (( فقرن هللا السعادة

لقصـــق وفيــــه فيــــه التوحيـــد وفيـــه ا  –ألن كتـــاب هللا  ؛كانـــت هـــذه الســــورة تعـــدل ثلـــث القـــرآن  :ومـــن هنـــا
حــىت أن القصــق  كلــه  القــرآن ىحــالوجــه وإن كــان التوحيــد هــو قطــب ر  األحكــام فكــان التوحيــد ثلثــاً مــن هــذا

الــيت ال  -–فـإن القصـق مــا ضـربت إال لبيــان سـنن هللا  -–واألحكـام مـا جــاءت إال لتقريـر توحيــد هللا 
للكــافرين واجلاحــدين وكــل ذلــك يــدور تتبــدل وال ختتلــف مبــا خــتم مــن الســعادة للمــؤمنني ومبــا خــتم مــن الشــقاء 

 حول أصل اإل ان وقاعدة  التوحيد.
مــن حــب هللا  -–وهــذا يــدل علــى مــا كــان عليــه أصــحاب النــيب  [وأنررا أحينهررا  ،سهنررا حررفة الرررمحن ]قــال : 

فاهتــدوا  صــدق اببــة حــىت أحبــوا كــل شــيء يــذكرهم بــاهلل كيــف وقــد وقــر يف قلــوهبم مــا ذكــرهم بــه نــيب األمــة 
فلما رأوا يف نبيهم احلب الكامل هلل واإلخال  الكامل هلل والعبودية اخلالصـة لوجـه هللا  -–هبدي رسول هللا 

، وأصــبحوا حريصــني علــى هــذا األســاس العظــيم وعلــى هــذا األمــر -–أحبــوا كــل شــيء يــذكرهم بتوحيــد هللا 
 اجلليل الكرمي رضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني .

يف قولــه : )) حبــك هلــا أدخلــك اجلنــة (( فيــه بشــارة هلــذا الصــحايب بــدخول اجلنــة وال جيــوز أن  اجلملــةيف هــذه 
يهلشــهد ألحــد أنــه مــن أهــل اجلنــة إال مــن شــهد هللا لــه أنــه مــن أهلهــا أو شــهد لــه رســوله عليــه الصــالة والســالم، 

يرجــى لــه  -–شــي ة هللا عصــاة املــؤمنني فإنــه حتــت م ن مــات مــنملــويرجــى للمحســن اإلحســان وأمــا بالنســبة 
دله ال يس ل عما يفعـل وهـم وعفوه فإن  عفا هللا عنه فبمحض فضله وإن آخذه فبمحض ع -–صفح هللا 
 يسألون.

، -–فيـــه دليـــل  علـــى إثبـــات صـــفة اببـــة هلل  ] ) أخرررربوه أل هللا حيينررره ( [وقولـــه عليـــه  الصـــالة والســـالم: 
مــن األمســاء والصــفات جيــب علــى املســلم أن يعتقــده وأن  -–واألصــل أن مــا ورد يف كتــاب هللا وســنة النــيب 
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–كمــا أثبتــه يف كتابــه وعلــى لســان رســوله   -–يكــون هــذا الــذي نــق  عليــه دليــل الكتــاب والســنة مثبتــاً هلل 
-كتـاب هللا وسـنة النـيب   ، يثبتـه علـى احلقيقـة كمـا ورد بــَنق– ألن هللا أعلـم مبــا مسـى ووصـف بـه نفســه  ؛

وإذا نفــى عــن نفســه شــي اً فإننــا  فـإذا أثبــت لنفســه أي صــفة فإننــا نثبتهــا لـه  ه بنفســه فهـو أعلــم مــن خلقــ
نقــول : جــاء  چى  ائ  چ قــال تعــاىل :  ،لنفســه -–ننفيــه دون أن يــؤول ذلــك الشــيء الــذي أثبتــه هللا 

صــفة فأثبــت لنفســه  چى  ائ  چ فــإن هللا قــال :  ،جمي ــاً يليــق جباللــه وعظمتــه وال نقــول : جــاء أمــر ربــك
يثبتهـا العبـد دون أن  ،صـو اجمليء وأثبت لنفسه الصفات العني واليد وغريها من الصفات الـيت دلـت عليهـا الن

رلقه وهذا هـو الوسـط  -–ودون أن يشبه هللا  ،ودون أن يعطلها عن داللتها ،يصرفها عن حقائقهايؤوهلا ف
يف اإلثبـات حـىت يشـبه وال ينفـي حـىت يعطـل والقصد فمذهب أهل السنة وسط بني اإلفراك والتفـريط فـال يبـالث 

 . -نسأل هللا السالمة والعافية–
ه وإذا بعبـاده وإن مــن أعظـم مــا يتفضــل هللا بـه علــى عبـده حبــه لــ--ويف هـذا احلــديث دليـل علــى رمحــة هللا  

اببة وبشائر اببـة مـن هللا لعبـده أمـر غيـيب، فمحبـة هللا لعبـده أمـر  غيـيب ت دالئل ر أحب هللا العبد أسعده وظه
جعــل للمحبــة  -–ال يســتطيع أحــد أن جيــزم ألحــد أن هللا حيبــه إال إذا دل الــدليل  علــى ذلــك، ولكــن  هللا 

ديث الصـحيح القبول كما يف احلـ دالئل وبشائر يلقاها عبده وحبيبه املؤمن يف الدنيا ومن ذلك  أن هللا يضع له
قــال : )) إن هللا إذا أحــب عبــداً نــادى : يــا جربيــل إن أحــب فالنــاً فأحبــه فيحبــه جربيــل مث  -–النــيب  عــن

اللـه أن جيعلنـا وإيـاكم نسأل هللا بعزتـه وج ء إن هللا حيب فالناً فأحبوه ((ينادي يف أهل السماء : يا أهل السما
 ذلك الرجل.

: )) مث يوضــع لــه  املــت األعلــى : )) إن هللا حيــب فالنــاً فــأحبوه (( قــال هللا أكــرب إذا نــودي باســم العبــد يف 
القبــول يف األرض (( فيضــع هللا لــه القبــول حــىت ولــو كــان حــداداً أو جنــاراً ولــو كــان مــن أوضــع النــاس منزلــة عنــد 

حسـاهبم فهو حيب من يشاء ال حيب النـاس أللـواهنم وال أل -–العباد فقد يكون من أعالهم درجة عند هللا 
وحيـب املتـوكلني حيـب مـن قـدم الـثمن  ،املهتدين وحيب املتطهرين وحيب التوابني وال لثرواهتم ولكن حيب سبحانه

حيــب ابســنني مبــا ســ:وا مــن العــورات ومبــا فرجــوا مــن  بطاعتــه ومرضــاته والســري علــى هنجــه وابتغــاء مرضــاته 
 .سلماتالكربات ومبا أدخلوا من السرور على مرضى املسلمني وامل

حيـب عبـده وإذا أحـب عبـده وضـع لـه خـري الـدنيا واآلخـرة، فـإذا كانـت  ،حيب سبحانه دبة تليـق جباللـه وكمالـه
دبة هللا للعبد ظهرت هـذه الـدالئل مـن القبـول يف األرض فيكـون مقبـوالً بـني أوالده وبـني أهلـه مث يظهـر القبـول 

 مجيـع مـا عـه وشـرائه وأخـذه وعطائـه ويوضـع لـه القبـول يفبينه وبني من يعاملـه ويداخلـه يف جتارتـه يف سـوقه يف بي
ببـة بشــي ني : دالئـل دبــة هللا للعبـد ولـيس هـذا بــاألمر اهلـني ولـذلك قــرن هللا هـذه ا يكـون مـن شـأنه، فهــذه مـن
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ــــال هللا تعــــاىل : أوهلمــــا : اإل ــــان. والثــــان : العمــــل الصــــاحل ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ . ق

 . چپ  پ   پ  پ  
العلماء : الود هو احلب يف القلوب فاببة من الناس تهلش:ى باألموال ولكن ويل هللا والعبد املطيع هلل قال بعض 

ه وال تعـرف نسـبه وال تعـرف مـن يضع هللا له القبول بني خلقه وبني عباده فمنذ أن تراه حتبه وأنت ال تعرف امس
نسـأل هللا العظـيم مبنـه  مارات اخلري ودالئل اخلري،أ به هلل ويف هللا خاصة إذا ظهرت منهلكنك منذ أن تراه حتهو 

 إنه ويل ذلك والقادر عليه . ،وكرمه أن  ن علينا حببه ودبة عباده




