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 القارئ: بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيِم، احلمُد هلل رّب العاملني، والّصالُة والّسالُم على املبعوث رمحة للعاملني.

 هللا تعاىل يف تتّمِة كالِمه على األصِل الّرابع:قال ابُن القّيم رمحُه 
َبِغي االعتناُء ِبِه ِعلمًا َوَمْعرَِفًة وقصدًا َوِإرَاَدًة العلُم ِبَِّن كّل ِإْنَساٍن بل كلُّ َحيَ َواٍن  َا فصٌل: َوِِمَّا يَ ن ْ ِإَّنَّ

َة َوالنَِّعيَم َوِطيَب اْلَعْيِش، وين ُل َلُه اللَّذَّ دفُع ِبِه َعنُه أضداُد َذِلك َوَهَذا َمْطُلوٌب َصِحيٌح يْسَعى ِفيَما ُُيصِّ
ن ِستََّة أُُموٍر:  يَتَضمَّ

َتُه. َتُه، الذي حبصوله ِلذَّ يِء النّافِع للعبِد املالئِم َلُه الَِّذي حُبصوِله ِلذَّ  َأحُدَها: معرَفُة الشَّ
تُُه. الشيخ:  حبصولِِه َلذَّ

َتُه.  القارئ: لذَّ
تُُه، نعم الشيخ:  لذَّ

َتُه وفرحه.  القارئ: أحسن هللا إليكم، حبصوله َلذَّ
تُُه. الشيخ:  َلذَّ

تُُه وفرُحُه   وسرورُه َوِطيُب َعيِشه.القارئ: لذَّ
الثَّاِن: معرَفُة الطَّرِيِق املوصلِة ِإىَل َذِلك. الثَّاِلث: سلوُك تِْلَك الطَّرِيق. الرَّاِبع: معرَفُة الّضاّر املؤذي 

 َنّكُد َعَلْيِه َحَياَته. اْْلَاِمس: معرَفُة الطَّرِيِق الَِِّت ِإذا سلَكها أفضْت ِبِه ِإىَل َذِلك.املُناِفر الَِّذي ي ُ 
 ايش؟ أي نعم صحيح صحيح، نعم. الشيخ:

اِدس: جتنُُّب سلوِكها.  القارئ: السَّ
ُة الَعْبِد وسرورُه وفرُحه َوَصاَلُح َحاِله  َها َعاَد فَ َهِذِه ِستَُّة أُُموٍر اَل تتّم َلذَّ ِإالَّ ابستكماهلا، َوَما نقَص ِمن ْ

ِبسوِء َحاِله وتَنكيِد َحَياتِه. وكّل َعاقٍل يْسَعى يف َهِذه اأْلُُموِر، َلِكّن َأكثَر النَّاِس َغِلَط يف ََتِْصيل َهَذا 
 رَفِة الطَّرِيق املوصلِة ِإلَْيِه.اْلَمْطُلوِب احملبوِب الّنافِع، ِإمَّا يف عدِم تَصّورِه ومعرفِته، َوِإمَّا يف عدِم َمعْ 

ُهَما اِبْلعلِم، َوقد َُيُصُل َلُه اْلعلُم ابملطلوب َواْلعلُم بطريقِته  فهذاِن غلطاِن سببُ ُهَما اْْلَْهُل، ويتخّلُص ِمن ْ
كّلما َأرَاَد َلِكن يف قلِبه إراداٌت وشهواٌت ََتوُل بَيَنه َوَبني قصِد َهَذا اْلَمْطُلوب الّنافع، وسلوِك َطرِيقه فَ 

َهَواُت واإلراداُت وَحالْت بَيَنه َوبَيَنه، َوُهَو اَل ُُيكُنُه َتركَها َوتَ ْقِدمُي َهَذا اْلَمْطلُ  وِب َذِلك اعرتضتُه تِْلَك الشَّ
َها ِإالَّ ِبحد أمرين:  َعَلي ْ

 ِإمَّا ُحٌب ُمتَ َعلٌِّق، َوِإمَّا َفرٌق ُمزِعٌج.
 ايش؟ الشيخ:
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 َعلِّقالقارئ: ِإمَّا حٌب ُمت َ 
 حٌب ُمتَ َعلِّق؟ الشيخ:

 القارئ: ُمتَ َعلَّق
 ما أدري وهللا، نعم. الشيخ:

اُر اْْلِخَرُة َواْْلنَُّة َونَِعيُمَها أحبَّ ِإلَيِه من َهِذِه  القارئ: وإما َفرٌق ُمزِعج، فَيكوُن هللُا َوَرُسولُه َوالدَّ
َهَواِت، َويعلُم أَنّه اَل ُُيكُنُه اْلمُع بَينهَما فُيؤِثُر َأعَلى احملبوبني على أدانُُها، َوِإمَّا َأن َُيصَل َلُه علُم َما  الشَّ

َهَوات  َهَواِت من املخاوِف واْلالِم الَِِّت أملَُها َأشدُّ من أمِل فَ َواِت َهِذه الشَّ يَ تَ َرتَُّب على ِإيثَار َهِذه الشَّ
 يثَار َماَوأبقى، فَِإذا متّكَن من قلبه َهَذاِن العلماِن إنتجا َلُه إِ 

 أنتجا.الشيخ: 
َبِغي إيثارُه وتقدُيُه  القارئ: أحسن هللا إليكم، فَِإذا متكن من قلبه َهَذاِن العلمان أنتجا َلُه ِإيثَار َما يَ ن ْ

 على َما ِسواُه.
 هللاُ املستعان هللاُ املستعان، ايش بعَده؟ فصِّل وّلِّ ايش؟ الشيخ:

 
َة العقِل ِإيثَاُر َأعَلى احملبوبني على أدانُُها، َواْحِتَماُل أدىن القارئ: ال، أحسن هللا إليكم، فَِإّن خاصيّ 

 املكروهني ليتخّلَص ِبِه من أعالُُهَا.
 َوِِبََذا اأَلصِل تُعرُف عقوُل النَّاس، ومُتَيُِّز َبني اْلَعاِقل َوَغريِه.

 ونعم ايش؟ وهبذا. الشيخ:
 ومُتَيِّزُ القارئ: َوِِبََذا اأَلصل تُعرُف عقوُل النَّاس 

ا َتعرُف عقول الناس؟ نعم، وُُتَيُِّز نعم. الشيخ:  ميكن ميكن َتعرُف، ميكن أّنِّ
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 أو وُُتَي َُّز، نعم وُُتَي َُّز. الشيخ:

 القارئ: أحسن هللا إليكم، وِبذا األصل تُعَرُف عقولَ 
 عقوُل النِّاس. الشيخ:

 القارئ: َتعِرُف.
 ناس.اي عقول ال الشيخ:

 القارئ: عقوَل الّناِس ومتيُِّز بني العاقِل وغريِه.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 العلمية اللجنة | إعداد

 

 نعم. الشيخ:
َا ِهَي كأضغاث  دًة ِإَّنَّ ًة عاجلًة ُمنغَّصًة ُمنكَّ القارئ: َويظهُر تفاوُُتم يف اْلُعُقول، فَأَْيَن عقُل من آثَر َلذَّ

 َأْحاَلٍم َأو كطيٍف ُُيتَ َنع.
 ايش؟ الشيخ:

 القارئ: أو كطيٍف ُُيتنع.
 أو كطيٍف. الشيخ:

 القارئ: َأو كطيٍف ُُيتَ َنُع بِِه من زَاِئُره يف املََنام.
 أو كطيٍف؟ الشيخ:

ات. ٍة هي من أعظِم اللذَّ  القارئ: َأو كطيٍف ُُيتَ َنع بِِه َمن زَائُره يف اْلَمَنام على ِلذَّ
 نعم بعده. الشيخ:

 القارئ: َأو كطيٍف َُيتَنُع بِِه من زَاِئره.
 

 هي واضحة ميتنع ميتنع به؟ ما الشيخ:
 القارئ: كأّّنا ُُيَتَُّع.

 أي مجيل، عندك؟ الشيخ:
 أي نعم. القارئ:

 القارئ: َأو كطيٍف ُُيتَُّع بِِه من زَاِئُره يف املََنام.
 أو كطيٍف يَ َتَمتَُّع به من زاَرُه، من زارَه نعم، نعم يتمتُِّع به من زارَُه يف املنام، نعم. الشيخ:

 كطيفٍ القارئ: أو  
طَيٌف: حلٌم، حلٌم لذيذ، يعين حلٌم لذيٌذ يرى اإلنساُن يف منامه شيء لذيذ أيُكُله أو يرى أنِّه ُُيامُع  الشيخ:

 امرأًة يتمتِّع هبا، طيٌف خياٌل زائٌل كطيف، نعم، زار يف املنام نعم.
 

ٍة ِهَي من  ات، وفرحٍة ومسّرٍة ِهَي من القارئ: َأو كطيٍف ُُيَتَُّع ِبِه من زَاِئره يف اْلَمَنام على لذَّ أعظِم اللذَّ
ة الفانية املُضمحّلة الَِِّت ُحشيَ  َقِطع، فَ َباَعَها ِِبَِذِه اللَّذَّ ت أعظِم املسّراِت، دائمة اَل تَ ُزوُل َواَل تفىن َواَل تَ ن ْ

َا حصلت ابْلالم، وعاقبُتها اْلالم.  ابْلالم، َوِإَّنَّ
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أمِلها ومضّرُِتا ومنفعِتها الستحَيا من نَفِسه وعقِله َكيَف يْسَعى يف طلبَ َها فَ َلو قاَيَس اْلَعاِقُل َبني لّذُتا و  
عت َواَل خطَر على قلب  وُيضّيُع زََمانَه يف اْشِتَغاِله ِبَا، فضاًل َعن إيثارها على َما اَل عنٌي رََأْت َواَل ُأذٌن َسَِ

 بشر، َوقد اشرتى ُسْبَحانَُه من اْلُمؤمِننَي أنفَسهم.
 ابقي خالص قف على هذا. :الشيخ

 أحسن هللا إليكم. القارئ:
هللاُ أكرُب، هذا كالٌم عظيٌم ينبغي لكلِّ مسلٍم عاقٍل يطلُب اخلرَي لنفِسه أن يتأمَِّل يف مثل هذا الكالم  الشيخ:

ِِتا الذي يرُسم احلقيقَة يف هذا التأصيل يف ذكر هذه الستِّة، والتنبيه على يعين أسباِب حتقيِقها وأسباِب فوا
 وما يرتتِّب كذلك على معرفِتها.

ا تُعرُف وُتستَمدُّ من كتاب هذا يعين يف احلقيقَة  يرسُم الطريَق يف هذا الكالم، وكلُّ هذه األموِر الستِِّة كلِّها إّنِّ
ارِّ وكذلك الطِّريق  إليه هللا وسنِّة رسولِه، معرفُة األمِر النِّافِع احلقيقي ومعرفِة الطِّريِق إليه، وكذلك األمر الضِّ

 ويبقى على العبد القياُم به.
فهذه األصوُل األموُر الستُِّة أربعٌة منها طريُقها العلُم، واثناَن منها طريُقهما الصِّرُب، ولعلِّنا سنعوُد إىل قراءِِتا 

 مرًِّة أخرى إن شاء هللا، نعم.
 

 


