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 قال ابُن القّيِم رمحُة هللا عليه يف رسالِته إىل أحِد إخوانِه:

َومن ََتّمَل َحاَل هذا اخلَْلِق وجَدهم كلَّهم ِإَّلَّ أقلَّ القليل ِمَّن َغَفَلت قلوُُبم عن ذكِر هللا تَ َعاىَل َواتبُعوا 
َفعُهْم َويعوُد بصالِحِهم َواْشَتغُلوا ِبَا ََّل  أهواَءهم َوَصاَرت أُُمورُهم ومصاحلُهم فُ ُرطُا، َأي فّرطوا ِفيَما يَ ن ْ

َفعُهْم.  يَ ن ْ
 

ََهنََّم َكثجريًا مجَن اِلْجن ج َواأسأُل هللا العافية، أسأُل هللا العافيَة، نعوُذ ابهلل صحيح،  الشيخ: ْنسج  ﴿َوَلَقْد َذرَْأََن ِلج ْْلج
َا  أُولَئجكَ  َا َوََلُْم آَذاٌن ََل َيْسَمُعوَن ِبج ُروَن ِبج َا َوََلُْم أَْعُُيٌ ََل يُ ْبصج َكاْْلَنْ َعامج َبْل ُهْم َأَضلُّ    ََلُْم قُ ُلوٌب ََل يَ ْفَقُهوَن ِبج

 .[179]اْلعراف: أُولَئجَك ُهُم اْلَغافجُلوَن﴾
 أكثَر الن اسج َل يعلمون، نعم. ولكن  

 
 القارئ: أحسن هللا إليكم، بل يعوُد بضررِِهم َعاجالً وآجاًل.

َا َوَهُؤََّلء قد َأمَر هللُا ُسْبَحانَُه وَرُسولُه َأَّّل يُطيَعهم، فطاعُة الرَُّسوِل َّل تتمُّ ِإَّلَّ ِبَعَدِم طَاَعة َهُؤََّلِء،  فَِإن َُّهم ِإَّنَّ
عن ذكر هللا والغفلة َعن هللا َوالدَّار اْْلِخَرة َمىت يدعوَن ِإىَل ما ُيشاكلهم من اتَِّباع اهلوى. والغفلة 

 تزّوجت ِِبتَِّباع اهْلوى تولَّدَ 
 ايش؟ والغفلة. الشيخ:

ْقََتُن القارئ: والغفلُة عن هللا َوالدَّار اْْلِخَرة َمىت تزّوجت ِِبتَِّباع اهلوى تَ َولََّد َما بَينهَما كلُّ َشرّ ، وََكِثريًا َما ي
 َخر َوََّل يُ َفارِقُه.َأحُدمَها ِِبْل

 نعم. الشيخ:
القارئ: َومن ََتّمَل َفَساَد َأحواِل العاَلَِ ُعُمومًا وخصوصًا وجَدُه انشئًا َعن هَذْين اْْلَْصَلْْيِ، فالغفلُة حتوُل 

 بْي العبد وبْي تصّور احلّق ومعرفِته والعلِم ِبِه، فَيكوُن من الضَّاّلْي، واتباع
 

 نعم. وات جباُع اَلوى، الشيخ:
 القارئ: فَيكوُن من الضَّاّلْي، وأتْ َباِع اهْلوى يصده

 َل، وات جباُع. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
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 ات جباع. الشيخ:
 َوات جَباعج اَلوى. القارئ:
 وات جباُع. الشيخ:

 القارئ: َواتَِّباُع اهلوى يصدُّه عن قصِد احلّق وإرادتِه واتّباِعه فيكون
، والث اين احنراٌف يف العمل، نعم نعم. الشيخ:  هذا اْلوُل احنراٌف يف العلمج

 القارئ: أحسن هللا إليكم، فَيكوُن من املغضوب َعَلْيِهم، َوأما اْلُمنَعُم َعَلْيِهم فهم الَّذين َمنَّ هللا.
 ايش أعد؟ َل أعجد أعجد أعجد مرة اثنية، ومن أتمََّل. الشيخ:

 
َومن ََتّمَل َفَساَد َأحَواِل العاَلَِ ُعُمومًا وخصوصًا وجَدُه انشئًاعن هذين  القارئ: أحسن هللا إليكم،

اْْلَْصَلْْيِ، فالغفلُة حتوُل َبْي العبد وبْي تصّور احلّق ومعرفِته َوالعلِم ِبِه فَيكوُن من الضَّاّلْي، َواتَِّباُع اهلوى 
 يصدُّه َعن قصِد احلّق وإرادتِه واتباُعه فَيكون.

 ات جباعجهج.و  الشيخ:
 القارئ: عن قصِد احلّق وإرادتِه واتباِعه فيكوُن من املغضوب َعَلْيِهم.

 نعم. الشيخ:
َما القارئ: َوأما اْلُمنَعُم َعَلْيِهم فهم الَّذين َمنَّ هللا َعلَْيِهم ِبَْعرَِفة احلّق علماً، وِبَّلنقياد ِإلَْيِه وإيثاره على 

على َسِبيل النَجاِة، َومن سواُهم على َسِبيل اهْلاََلك، َوهِلََذا أمراَن هللا  سواُه عماًل، َوَهُؤََّلء هم الَّذين
َلة  عدَّة َمرَّات:  َعۡمَت َعَلۡيِهۡم َغرۡيِ ُسْبَحانَُه َأن نُقوَل كلَّ يَ ْوم  َولَي ْ َط ٱلَِّذيَن أَن ۡ َط ٱۡلُمۡسَتِقيَم*ِصرََٰ رََٰ ﴿ٱۡهِداَن ٱلصِّ

 .]الفاحتة[آلَِّْي﴾ٱۡلَمۡغُضوِب َعَلۡيِهۡم َوََّل ٱلضَّ 
 هللا أكرب. الشيخ:

 القارئ: فَِإن الَعْبد ُمْضَطر  
لوَن  الشيخ: فهذه الناس هذه أحواَُلم ثالثُة أقساٍم: ُمنَعٌم عليهم وهم ال ذين عرفوا احلقَّ وات بعوُه، وهم متفاضج

متفاوجُتون وعلى مراتَب َل يعلُم يعين درجاتج الن اسج فيها إَل هللا، ومن عرَف احلق  واتبَع هواُه فهو املغضوُب 
 غري هدى وهم الضالُّون.عليه، والثالُث هو من َجهجَل احلق  وساَر على 

ُبُكْم َوَما َغَوى﴾قد نزََّه هللُا نبيَّه عن الَوصَفُيج: الض اللج والَغي ،  بل هو َمهديٌّ  ،[2]النجم: ﴿َما َضلَّ َصاحج
 راشٌد صل ى هللا عليه وسلم، نعم.
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فَ  عُه يف معاِشه ومعاِده، َوَأن يكون القارئ: فَِإّن الَعْبد ُمْضَطٌر كل اَِّلْضِطَرار ِإىَل َأن يكون َعارِفًا ِبَا يَ ن ْ
َراط اْلُمْسَتقيم، فَِإْن فَاتَهُ  َفُعُه جمتنبًا ملا يضرُُّه، فبمجموع هَذْين يكون قد ُهدَي ِإىَل الصِّ  ُمْؤثرًا مرِيدًا ملا يَ ن ْ

عليهم، َوُِبََذا يُعرُف  معرَفُة َذِلك َسَلَك َسِبيَل الضَّاّلْي، َوِإن فَاَتُه َقصُده واتّباُعه َسَلَك سبيَل املغضوبِ 
نْ َيا َواْْلِخَرة َعَلْيِه. ُة احْلَاجِة ِإلَْيِه َوتوقُُّف َسَعاَدِة الدُّ  قدُر َهَذا الدَُّعاِء الَعِظيِم َوشدَّ

 َواْلَعْبد ُمفَتِقٌر ِإىَل اهلَِْدايَة يف كّل حلَْظَة  َونَ َفس.
 هللا هللا املستعان. الشيخ:

يع َما َيَْتِيِه ويذرُه.القارئ: َواْلَعْبُد ُمفتقِ   ٌر ِإىَل اهلَِْدايَة يف كّل حلَْظَة  َونَ َفس  يف َجَِ
 

 هللا أكرب، اللهم اهدَن، هللا أكرب، َل إله إَل هللا َل إله إَل هللا، وش بعده؟ الشيخ:
يع َما َيَْتِيِه ويذرُه فَِإنَُّه َبْي القارئ: أحسَن هللا إليكم، والعبد ُمفتِقٌر ِإىَل اهلَِْدايَة يف كّل حلظة  َونَ َفس  يف َجَِ 

َها، َأحدَها: َفّك َعن ْ  أُُمور  ََّل يَ ن ْ
 إىل هنا بس. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
هللا أكرب هللا أكرب، املهم اِلملُة اْلخريُة أن  العبَد ُمفتقٌر إىل هداية هللا؛ هدايتجه العلمي ةج وهدايتجه  الشيخ:

الت وفيقي ة، هدايةج اْلرشادج والبيان وهدايةج الت وفيق، َل ينفكُّ عن احلاجة إىل اَلدايتُي يف كل  أمورجه فيما أيتيجه 
ادج حيصُل له العلُم، وِبدايةج الت وفيقج حيصُل له العمُل ابحلق  الذي عرَفه، يف كل  ويذرُه، فبهدايةج الدََّللةج واْلرش

 يف مجيعج أمورجه.
ُ أن  اْلنساَن يعين ليست يعين َل حيصُل مبجرَّدج كونج اْلنسانج مسلٌم ويعرف أنه يصري َمْهدي  وهذا معىًن يبُي 

هللاج فيها، وكم جيهل فكم جيهُل العبُد مما ينبغي له العلم به، )مهدايً( ُمطلقًا ْل، هناك أموٌر: حيتاُج إىل هدايةج 
 وكم يُقص ُر فيما ينبغي للعبد أن يقوم به، فهو يف حاجٍة إىل هدايةج هللاج، إىل اَلداية بنوعيها يف مجيعج أمورجه.

 إىل هنا اي عمر.
 أحسن هللا إليكم اي شيخ. القارئ:

 


