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 القارئ: بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيِم، احلمُد هلِل رّب العاملني، والّصالُة والّسالُم على املبعوِث رمحًة للعاملني.

 قال ابُن القّيمِ رمحُة هللا عليه يف رسالِته إىل أحِد إخوانِه:
يع َما َيَْتِيِه ويذرُه  .َواْلَعْبُد ُمفَتِقٌر ِإىَل اْلَِْدايَة يف كّل حلَْظٍَة َونَ َفٍس يف َجَِ

هللا أكرب هللا أكرب، دائمًا ُمفَتِقٌر إىل هداية هللا يف كّل نَ َفٍس فيما أييت ويذر، هللا أكرب، الشيخ يريُد  الشيخ:
ان الّصراط، هذا دعاٌء عظيٌم ُمفَتِقر العبُد ُمفَتِقٌر إىل هدايِة هللا يف  يبني أمهّيَة هذا الدعاء: "اهدان الّصراط" اهد

 كّل حلظٍة يف كّل وقٍت، هدايِته يف تفكريِه هدايِته يف كالِمه هدايِته يف ذهابه وإايبه وخروِجه وَمدَخِله.
سَتَحبُّ واحلراُم وا

ُ
ملكروُه والّتصرّفاُت، وكذلك فإّن كّل األموِر تنقسُم إىل حقٍّ وابطٍل، وفيها الواجُب وامل

ُ وجَه  االعتقاداُت، االعتقادات فيها حقٌّ وابطٌل، فالعبُد فقرٌي إىل هدايِة ربّه، نعم كالٌم طّيٌب، نعم سيبنيِّ
 ذلك، نعم.

 
َها،القارئ: أحسن هللا إليكم،  َفكُّ َعن ْ  فَِإنَُّه َبني أُُموٍر ََل يَ ن ْ

 َوجِه اْلَِْدايَة جهالً فَ ُهَو ُُمَْتاج ِإىَل َأن يْطلب اْلَِْدايَة ِإىَل احْلّق فيها.َأحدَها: أُُموٌر قد َأََتَها على غري 
 ابلعلم نعم. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 نعم. الشيخ:

 القارئ: أو يكوَن َعارِفًا ابْلداية ِفيَها فََأََتَها على غري
 أو يكوُن عارفاً؟ الشيخ:

 ْلداية ِفيَها.َأو يكون َعارِفًا ابالقارئ: 
 نعم.يعين يعلم ُموَجب الّشرع يف هذه املسائل،  الشيخ:

َها.القارئ: أحسن هللا إليكم،  ْوبَة ِمن ْ  فََأََتَها على غري َوجهَها عمدًا، فَ ُهَو ُُمَْتاج ِإىَل الت َّ
 نعم. الشيخ:
 َأو أُُمور القارئ:
هللا، وكأنّه يقول: اهدين يعين وفِّقين للتوبة، ألّّنا من فهو حمتاٌج إىل الّتوبة وذلك ال يكوُن إال بتوفيِق  الشيخ:

 أنواِع هدايِة هللِا للعبِد أْن يهديَه للتوبِة ويوفّ َقه، نعم.
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َأو أُُموٍر مل يعرف َوجَه اْلَِْدايَة ِفيَها علمًا َوََل عماًل، فأتتُه اْلَِْدايَة ِإىَل علمَها ومعرفِتها َوِإىَل القارئ: 
 ا وعمِلها.َقصِدَها وإرادتِ 

 أي. الشيخ:
 القارئ: َأو أُُموٍر قد

 ال ال أِعد. الشيخ:
 .َأو أُُموٌر مل يعرف َوجه اْلَِْدايَة ِفيَهاالقارئ: 

 أو أُموٌر. الشيخ:
 مل يعرف القارئ:
 شوف األول العطف على ايش؟  أول كذا. الشيخ:
 أو يكون عارفاً ابْلداية. القارئ:
 ال ال األول أول. الشيخ:

 القارئ: أحُدها أموٌر قد أَتها على غرِي وجِه اِْلداية.
 

 أحُدها طّيب بعده، أحدُها ايش أحدها؟ الشيخ:
 أُُموٌر قد َأََتَها على غري َوجه اْلَِْدايَة جهالً فَ ُهَو ُُمَْتاج ِإىَل القارئ: 

 بعده بعده. الشيخ:
 علماً. َأو أُُموٌر مل يعرف َوجه اْلَِْدايَة ِفيَهاالقارئ: 

 بعَده بعَده روح لألخري. الشيخ:
َها من َوجٍه دوَن َوجٍه، فَ ُهَو ُُمَْتاج ِإىَل ََتام اْلَِْدايَة ِفيَهاالقارئ:   .َأو أُُموٌر قد ُهدَي ِإلَي ْ

 نعم. الشيخ:
ْفِصيل.القارئ:   َأو أُُموٌر قد ُهدي ِإىَل َأْصلَها دوَن تفاِصيلها فَ ُهَو ُُمَْتاٌج ِإىَل ِهَدايَة الت َّ

 نعم. الشيخ:
 َأو َطرِيٌق قد ُهدي أليها َوُهَو ُُمَْتاٌج ِإىَل ِهَدايٍَة ُأْخَرى ِفيَها، فاْلدايُة ِإىَل الطَّرِيق َشْيٌء َواْلَِْدايَُة يف القارئ: 

وََكَذا َوَلِكن ََل نفس الطَّرِيِق َشْيٌء آخر، أََل ترى َأّن الرجَل يعرُف َأّن َطرِيَق اْلبَ َلِد اْلُفاَلِنّ ُهَو َطرِيُق َكَذا 
 ُُيسُن َأن يسُلَكه فَِإّن سلوَكه ُْيَتاُج ِإىَل ِهَدايٍَة َخاصٍَّة يف نفس الّسلوك.
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َه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َرّبِّ َأْن هللُا أكرُب، هذا يف الّسلوِك الطبيعّي أو الطّريِق احِلّسي،  الشيخ: ا تَ َوجَّ ﴿َوَلمَّ
توّجه هو عرَف الوِجهَة هو راَح إىل َمديَن يعرُف الوِجهَة ومع ذلك ، [22]القصص: ِبيِل﴾يَ ْهِدَييِن َسَواَء السَّ 

ِبيل﴾سأَل ربَّه أن يهديَه  وِصَل حىت ال ينحرَف، نعم. ﴿َسَوآَء ٱلسَّ
ُ

 الطريَق الَوَسَط امل
 

الّسلوك، كالّسري يف َوقت َكَذا  فَِإّن سلوَكه ُْيَتاُج ِإىَل ِهَدايٍَة َخاصًَّة يف نفسِ القارئ: أحسن هللا إليكم، 
ُزوِل يف َموِضع َكَذا دون َكَذا، فَ َهِذِه ِهَدايَةٌ   يف دوَن َوقِت َكَذا، َوأخِذ املَاِء يف َمَفازة َكَذا ِمْقَدار َكَذا، َوالن ُّ

 .نفس الّسري قد يُلِهُمها من ُهَو َعاِرف
 يُ ْلَهُمها. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 قد؟ الشيخ:
 قد يُ ْلَهُمها. القارئ:
 أي. الشيخ:

َقِطع َعن اْلَمْقُصود.القارئ:   قد يُلَهُمها من ُهَو َعاِرٌف ِبَِّن الطَّرِيَق ِهَي َهِذه فَيْهلك َويَ ن ْ
 ال ال ايش؟ الشيخ:

 فَ َهِذِه ِهَدايَة يف نفس الّسري قد يُلِهُمهاالقارئ: 
 ال. الشيخ:
 أو كأنّه. القارئ:
 يُهِمُلها. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 قد يُهِمُلها، عندك ايش؟ الشيخ:
 يُلِهُمها. القارئ:
 يُلِهم؟ الشيخ:
 أي نعم. القارئ:
 ال، يُهِمل. الشيخ:
 فهذه هدايٌة يف نفِس الّسري القارئ:

 ]....[. أحد احلضور:
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 عندك؟ الشيخ:
 أي يُهملها. القائل:

 ]....[ ما رديت؟! زين، نعم. الشيخ:
 

َقِطع َعن القارئ:  فَ َهِذِه ِهَدايَة يف نفس الّسري قد يُهِمُلها من ُهَو َعاِرف ِبَِن الطَّرِيق ِهَي َهِذه فَيْهلك َويَ ن ْ
 اْلَمْقُصود.

ْستَ ْقبل مثَل َما حصَل َلُه يف وََكَذِلَك أَْيضًا َثَّ أُُموٌر قد ُْيَتاج ِإىَل َأن ُيصل َلُه ِفيَها من اْلَِْدايَة يف اْلمُ 
 اْلَماِضي.

 .َوأُُموٌر ُهَو َخاٍل َعن اْعِتَقاد حقٍّ َأو اَبِطٍل ِفيَها فَ ُهَو ُُمَْتاٌج ِإىَل اِْلَدايَة والصََّواِب ِفيَها
ِتَقاِله َعن َذِلك اَِلْعِتَقاد َوأُُموٌر يْعَتقُد أَنّه ِفيَها على هدى َوُهَو على َضاَلَلة َوََل يْشعر، فَ ُهَو ُُمَْتاٌج ِإىَل انْ 

 هبدايٍة من هللا.
َها ويرشَده وينصَحه، فإمهالُه َذِلك  َوأُُموٌر قد فعلَها على َوجه اْلَِْدايَة َوُهَو ُُمَْتاٌج ِإىَل َأن يهدي َغريَه ِإلَي ْ

 يفتُح َلُه اَبب اْلَِْدايَة. يفّوُت َعَلْيِه من اْلَِْدايَة ِبََسِبِه َكَما َأّن هدايَته لْلَغرْي وتعليَمه ونصَحه
 هللا أكرب. الشيخ:

القارئ: فَِإّن اْْلََزاَء من جنِس اْلَعَمِل، َفكّلما َهَدى َغريَه َوعلََّمه هداُه هللُا َوعلََّمه، فَيصرُي هاداًي مهدايً،  
ِْمِذّي َوغَ  ميَاِن واجعلنا "ريه: َكَما يف ُدَعاء النَِّب صّلى هللا َعَلْيِه َوسّلم الَِّذي َرَواُه الّتِّ اللَُّهمَّ زيّ نّا بزينِة اْْلِ

 هداًة مهتدين غرَي َضالِّنَي َوََل ُمضّلني ِسلَّماً، ِسلَّماً.
 ِسْلماً. ِسْلماً  الشيخ:

 
. وقد أثىن ِسْلمًا ألولياِئَك َحراًب ألعداِئك ُُنّب ِبّبَك من أحّبَك ونعادي بعداوتك من خاَلَفكالقارئ: 

 هللا سبحانه.
 إىل هنا بس. الشيخ:
 أحسن هللا إليك. القارئ:

 


