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القارئ: بسِم هللا الّرمحِن الّرحيم، احلمُد هلِل ربِّ العاملني، وصّلى هللا وسّلم على نبّينا حممٍد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني.
 قال ابُن القّيم يف رسالِته ألحِد إخوانِه:

َا ُهَو يف معرَفِة  ِإذا عرفَت َهِذهفصٌل:  ُروُر وِطيُب الَعْيِش َوالنَِّعيُم ِإَّنَّ ُة التَّامَُّة والفرُح َوالسُّ املُقدَمَة فالّلذَّ
 هللِا وتوحيِده واألُنِس ِبِه.

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، إذا عرفَت هذه املقّدمة، نعم. الشيخ:
 

َا ُهَو يف معرَفِة القارئ: ِإذا عرفَت َهِذه اْلُمقّدَمَة فالّلذُة  ُروُر َوِطيُب الَعيِش َوالنَِّعيُم ِإَّنَّ التَّامَُّة والفرُح َوالسُّ
وُق ِإََل ِلَقائِه.  هللِا وتوحيِدهِ واألُنِس ِبِه، والشَّ

 والشوِق قلها. الشيخ:
 القارئ: والشوِق ِإَل ِلَقائِه واجتماِع القلِب واهلمِّ َعَليِه.

 هللا املستعان. الشيخ:
ئ: فَِإّن أنكَد الَعيِش َعْيُش من قلُبه مشّتٌت ومّهه ُمفرٌَّق، فَ َليَس ِلَقْلِبِه ُمْسَتقٌر يْسَتقرُّ ِعنَده َوََل القار 

 حبيٌب أيوي ِإلَْيِه ويسكُن ِإلَيِه َكَما أفصَح اْلَقاِئُل َعن َذِلك بقوله:
 ويسكُن(. )َوَما ذاَق طعَم الَعيِش َمن مل يكن َلُه ... حبيٌب ِإلَْيِه يطمئنُّ 

 هللا أكرب. الشيخ:
القارئ: فالعيُش الطّّيُب واحلياُة الّنافعُة وقّرُة العنِي يف الّسُكوِن والطُّمأنينِة ِإََل احلبيب األّوِل، َوَلو تنقََّل 

َها َومل تَ َقرَّ ِبِه عيُنه َحَّتَّ يطم ئّن ِإََل إهلِِه وربِِّه اْلقلُب يف احملبوابت كّلَها مل يسكْن َومل يطمئنَّ ِإََل َشيٍء ِمن ْ
 ووليِّه الَِّذي لَْيَس َلُه من دونِه ويلٌّ َوََل َشِفيٌع، َوََل ِغىن َلُه َعنُه طرَفُة عنٍي َكَما قَاَل اْلَقاِئل:

 نَ قِّْل فُ َؤاَدك َحْيُث ِشْئت من اهلوى ... َما احلبُّ ِإَلَّ للحبيب األّولِ 
 وحنيُنه أبًدا ألّوِل منزلِ  كم منزٌل يف اأَلْرض أيلُفُه اْلَفَّت ...

 فاحرْص َأن يكوَن مهُّك َواِحًدا.
احلبيُب األّوُل، ال إله إال هللا، التعبرُي عن هللِا ابإلله أفضُل من الّتعبرِي عنه ابحلبيب، فإّن اإلهليَة  الشيخ:

تتضّمُن احملّبَة كماُل احملّبة، يعين تتضمن اإلهلّيُة، تتضّمُن أنّه ُمستّحٌق للعبادِة، والعبادُة تتضّمُن كماَل احلبِّ 
ل، نعم هللا تعاىل يُِ  ، وكماَل الذُّ بُّونَُه﴾بُّ وُيَبُّ ُهۡم َويُِ ب ُّ  ، لكّن اختاَذ هذا كاسم هلل "احلبيب".﴿يُِ
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كما إّن كثريًا من الّناس يُعبّ ُر عن الّرسوِل ابحلبيِب ويطلُق هذا مع أنّه نعم جيُب أن يكون أحبَّ إىل املؤمن 
ى الّرسوِل وليس من أمسائه، بل هو من نفِسه ووالِده وولِده والّناِس أمجعني، لكّن احلبيَب ليس َعَلَمًا عل

 رسوُل هللا ونيبُّ هللِا وهو البشرُي الّنذيُر وهو سّيُد ولِد آدَم صّلى هللا عليه وسّلم.
روَر والفرَح والطُّمأنينَة إّّنا تكُون مبعرفة هللِا واإلمياِن به، وهذا شأُن  نعم األمُر كما قاَل، ال شكَّ أّن السُّ

روُر وكان الفرُح وكان ذلك أكمُل، فأسعُد املؤمِن، وكّلما كاَن ا إلمياُن أكمل كانت الطُّمأنينُة وكانت السُّ
 الّناِس هم أهُل اإلميان، أسعُدهم هم املؤمنوَن، هم الّسعداُء يف الّدنيا واآلخرة.

َب أرَاَر َلِفي نَِعيٍم﴾يقول ابن القيم: إّن قوَله تعاىل:  ور الثَّالث،، هذا شامٌل ل[13]االنفطار: ﴿ِإنَّ األأ ﴿ِإنَّ  لدُّ
َب أرَاَر َلِفي نَِعيٍم﴾ يعين يف الّدنيا ويف الربزِخ ويوَم القيامِة، فأسعُد النّاِس بل أطيُبهم َعيشًا هم أهُل اإلميان  األأ

 املؤمنون ابهلل.
مُن ابهلل وال الضَّعيُف العاّميُّ أو العاصي هو أنعُم َعيشًا من الكافر الّشقيِّ البعيِد الذي ال يؤ  حىت املؤمنُ 

ابليوِم اآلِخِر، هذا اتئٌِه ما يدري وين هو رايح يتصّوُر أنّه، فال يعرُف َمبدأً وال َمعاًدا وال يعرُف ملاذا ُخلَق يف 
ِفُلونَ هذه الّدنيا، البهائُم أحسُن منه،  لَََِٰٰٓئَك ُهُم ٱۡلغََٰ ُّۚ أُوأ

ِم َبۡل ُهۡم َأَضلُّ عََٰ لَََِٰٰٓئَك َكٱأۡلَن ۡ  .[1٧٩]األعراف:﴾1٧٩﴿أُوأ
ا املؤمُن يَعرُف أنّه عبٌد هلل وأنّه يعين له مصرٌي ينتهي إليه، فهو يرجو رمحَة هللِا، يرجو ثواَب هللا، يرجو أنأ  أمَّ
يُدِخَله هللُا اجلّنَة خياُف من الّناِر يعوُذ ابهلل من النّاِر هو يعرُف ال ، يعرُف أنّه عبٌد هلل وأّن هللَا خلَقُه، يعرُف 

شأنَه ووظيفَته يف هذه احلياة، هذا الشكَّ أنّه أطيُب َعيًشا ممن ال يدري من أيَن جاَء وإىل  مبدأ، هو يعرفُ 
 أين يذهُب، وال أليِّ غايٍة ُوجَد يف هذه األرض.

 سبحاَن هللِا سبحان هللا سبحان هللا، ال إله إاّل هللا، ال إله إاّل هللا، يقوُل هللاُ تعاىل: 
ِم  ِإنأ َتُكونُوا ََتأَلُموَن فَِإن َُّهمأ ََيأَلُموَن َكَما ََتأَلُموَن  َوتَ رأُجوَن ِمَن اَّللَِّ َما اَل ﴿َواَل ََتُِنوا يف  ابأِتَغاِء الأَقوأ

، املؤمنوَن إذا تقاتلوا مع الكّفاِر، املؤمنون يقاتلون، كّلهم ُتصيبُ ُهم اجلِراُح وكّلهم يُقَتُل [104]النساء: يَ رأُجوَن﴾
، ولكن املؤمنون يرجوَن يرجوَن أمراً عظيماً، بل هم يتسابقون إليه وهي الّشهادة، ِلَما يعلموَن منهم من يُقتل

 ويرجوَن من منازِل الّشهداِء.
أما الكّفاُر فال يرجوَن شيئاً، اآلن هؤالِء جيوُش األمِم الكافرِة ماذا ترجو؟ ترجو ما يعين املال اّلذي يُعَطون 

على املرّتب فقط، ماهلم شيء يرجونَُه، الّلهم إاّل إذا كانوا يرجوَن ترقيًة واّل شيء  إّّيُه بس، املرّتب يشتغلون
 واّل ُشهرًة واّل ِدعايًة، نسأُل هللَا العافيَة، نعم ّي عمر.
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القارئ: أحسَن هللُا إليكم، قال رمحه هللا: فاحِرص َأْن يكوَن مهُّك َواِحًدا، َوَأن يكوَن ُهَو هللُا َوحَده، 
َلٍة قبَل جنَِّة اْْلِخَرة َويف نعيٍم َعاجٍل َكَما قَالَ فَ َهذَ   ه َغايَُة َسَعاَدِة الَعْبِد، َوَصاحُب َهِذه احلاِل يف جنٍَّة ُمعجَّ

بعض الواجدين: ِإنَّه ليمرُّ اِبْلَقلِب َأْوقَاٌت َأُقوُل ِإن َكاَن أهُل اْْلنَِّة يف مثل َهَذا ِإن َُّهم لفي َعْيٍش طّيٍب، 
َها َومَ َوقَا نْ َيا َخرُجوا ِمن ْ ا َل آخر: ِإنَّه ليمرُّ اِبْلَقْلِب َأْوقَاٌت يرقُص ِفيَها َطراًب، َوقَاَل آخُر: َمَساِكنُي أهُل الدُّ

وُق ِإََل  ُته واألنُس ِبُقْرِبِه والشَّ ذاقوا أطيَب َما ِفيَها، قيل َلُه: َوَما أطيُب َما ِفيَها؟ قَاَل معرَفُة هللا وحمب َّ
 ه.ِلَقائِ 

نْ َيا نعيٌم ُيشِبُه نعيَم أهِل اْْلنَّة ِإَلَّ َهَذا.  َولَْيَس يف الدُّ
 وُيضاُف إىل هذا اخلوُف منه والّرغبُة إليه، هذا من متاِم املعرفِة، من متاِم املعرفِة اخلوُف والرَّجاُء، نعم. الشيخ:

 
نْ َيا نعيٌم ُيشبُه نعيَم أهِل اْلنَّةِ  ِإَلَّ َهَذا، َوهِلََذا قَاَل النَِّبُّ صّلى هللا َعَلْيِه َوسّلم:  القارئ: َولَْيَس يف الدُّ

نْ َيا )ُحبَِّب ِإيَلّ من دنياُكم النَِّساُء َوالطّيُب َوُجعلت قُ رَُّة َعْيين يف الصَََّلة(. فَأْخرَب أَنَّه ُحبَِّب ِإلَْيِه من ال دُّ
َئاِن: النَِّساُء َوالطّيُب، مثَّ قَاَل: )َوجعلتْ   قُ رَُّة َعْيين يف الصَََّلة(. َشي ْ

َا تَ َقرُّ العنُي ِبَِعَلى احملبواب َُُبُّ وقرَُّة العنِي َفوق اْلمحبَِّة فَِإنَُّه لَْيَس كلُّ حَمُْبوٍب تَ َقرُّ بِِه العنُي َوِإَّنَّ ت الَِّذي 
َُُبُّ تَ بَ ًعا حملّبته، فُيِحبُّ أَلجِلِه َوََل  لذاتِه، َولَيَس َذِلك ِإَلَّ هللا الَِّذي ََل ِإَله ِإَلَّ ُهَو، وكّل َما ِسواهُ  َا  فَِإَّنَّ

ُُِبُهْم كحبِّ  َُُبُّ َمَعه، فَِإّن احلبَّ َمَعه ِشرٌك، َواحلبَّ أَلجِله َتوِحيٌد، فاملشرُك يتَّخُذ من دون هللا أندادًا 
ُُِبُُّه هلل َويُبِغُض من يُبغُضه يف  بُّ من  ُُ َا  ُد ِإَّنَّ  هللا َويَ ْفعُل َما يَفَعُله هلل َويكرُك َما يكرُكُه هلل، هللا، واملوحِّ

ين  وَمداُر الدَّ
ين. الشيخ:  الدِّ

القارئ: ومداُر الّديِن على َهِذِه الَقَواِعد اأَلربَ َعة، َوِهي: احلبُّ والُبغُض، َويَ تَ َرتَُّب َعَلْيِهَما الفعُل والكّرُك 
وَن هذا ُكّلُه هلل استكمَل اإِلميَاَن، َوَما نَ َقَص منَها َأن يكون هلل َعاَد َوالعطَاُء َواملَنُع، َفمن استكمَل َأْن يك

 ينقُص ِإميَاُن الَعبد.
 واملقصودُ 

 ايش؟ عاَد؟ عاَد بنقِص بنقص، الياء ابء. الشيخ:
 القارئ: أحسن هللا إليكم، َعاَد بنقِص ِإميَاِن الَعْبِد، واملقصوُد أّن ما

 إىل هنا ّي أخي. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. رئ:القا
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