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د وعلى آله نا حمم  م على نبي  ى للا وسل  وصل   ،العاملني رب    لل   احلمد   ،حيمالر   محن  الر   للا   القارئ: بسم  

 .وصحبه أمجعني
  ابع:ه على األصل الر  ة كالم  للا تعاىل يف تتم   م رمحه  القي   ابن   قال  
ن   علم  ال وقصدا  َوإ رَاَدة   ا َوَمْعر َفة  لم  ب ه  ع   َبغ ي االعتناء  يَنَوِم َّا  َا يس َوان  َحي بل كلَّ  ان  إ نس كلَّ   ِبَ  َعى ف يَما إ َّنَّ

 َذل ك. نه  أضداد  ب ه  ع ويندفع   ش  يعَ ال يبَ َوط   ل َله  اللَّذَّة َوالنَّع يمَ ص  ي  
 ه لـ يعين لدفع  ه وطلب  ملنافع   ن وطلبه  اإلنسا   معروف أن يعين مدارك   يوان  ح   بل كل   حبسب الذي يقول   الشيخ:

  يطلب   راب  الش   يطلب   املاء   ه، يطلب  ما ينفع   على يعين طلب   احليوان جمبول   احليوان لكن   ه، يعين فوق  مضار   
 فيه من اإلدراك. ب  ر ك    ما يعين ه يف حدود  مما يؤذيه، لكن   كذا يهرب  

عنده من  اإلنسان   لكن   ،وان  ي  ح   بل كل   جمبول   إنسان   كل    هذا األمر يقول: إن   أمهية   يبي    خ يريد  فالشي
به من  ق  ويتعل   له شأن   ، اإلنسان  كما هو معلوم    احليوان   فيه ما ليس عند سائر   ه  كب  ابلعقل الذي ر   اإلدراك  

 ، نعم.وأمور   ارة  الض   افعة واألمور  األمور الن  
 

يح   َوَهَذا َمْطل وب   القارئ: أحسن للا إليكم، تَّةَ  يَتَضمَّن   َصح   :هاأحد   :أ م ور   س 
 اختالف  هذا ال ال  من املضار   المة  الس   وطلب   منافع   يعين طلب   معقول   يعين هذا يعين هذا أمر   الشيخ:

 منها نعم. المة  ها والس  دفع   مطلوب   واملضار   مطلوبة   املنافع   على أن   عليه، ال اختالف  
 

 ه.عيش   يب  ه َوط  ه وسرور  ه وفرح  ت  ذَّ ه لَ َله  الَّذ ي حبصول   املالئم   َعبد  لل افع  ء الن  الشَّي َها: معرَفة  القارئ: َأحد  
: معرَفة    إ ىَل َذل ك. املوصلة   الطَّر يق   الثَّاِن 

 َك الطَّر يق.ت ل سلوك   الثَّال ث:
 ه.ه  َحَياتَ د َعلَيك  نَ الَّذ ي ي    ر  املؤذي املناف   ار   الض   الرَّاب ع: معرَفة  

 الطَّر يق الَِّت  إ ذا سلكها أفضت ب ه  إ ىَل َذل ك. اْْلَام س: معرَفة  
 ها.سلوك   السَّاد س: جتنب  

 مث حيتاج  ، ة  ذ  والل   رور  له الس   ه وما جيلب  ما ينفع   إىل معرفة   اإلنسان   يعين حيتاج   أمور   ة  ة ست  ت  هذه الس   الشيخ:
  ريق  الط   إىل معرفة  

 
 ل  وص  الذي ي   ريق  ، ما هو الط  ريق  ه لكن ال يعرف الط  ه وينفع  هذا حيب   أن   عرف  ، قد ي  ل  وص  امل
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هذا  أن   ، يعرف  ريق  الط   اس يعرف  من الن   كثي    ،ريق  الط   لوك  من س   بد  هذا وهذا فال إىل هذا األمر، مث إذا عرف  
 من األسباب. لسبب   الطريق   ال يسلك   هلكن ههذا هو طريق   وأن   انفع  

منها  جاة  للن   ريق  الط   معرفة   ، ومث  ارة  الض   األمور   من معرفة   بد  ، اليف املضار   مث هكذا أيضًا يف اجلانب اآلخر  
  ريق  الط   من سلوك   وهذه املعرفة البد   هذه املعرفة   بعد   منها، مث   المة  والس  

 
 ريق لدفع  الط  ، المة  الس   ي طريق  ج  ن  امل

 ق الباقي.وطب   واحد   يف مثال   هيعين لو أتخذ   ريق  الط   وأن   هذا ضار   اس من يعرف أن  هذه املضار، فمن الن  
هم ف، فكذا  هأن  و  ه ضار  أن  و  قبيح   هعلى أن   العقالء   فق  ويت   اس  الن   فق  خان عافاان هللا وإايكم، يت  هذا مثاًل الد   

ه ما ألن   هذا وذاك يستطيع   ف  ر  من ع   ريق، لكن ليس كل  الط   ك يعين واضح  ر  هو التـ   ه الطريق  الجتناب   ريق  الط  
 .صب   ة  بل عن قل   ه ليس عن جهل  ة ألن  يف املضر   ك، فيقع  على الت   كيف ما يصب    ، ما يعرف  عنده صب  

 مرتبط  وهو مرتبط  كالم  الش يخ  ، ب  الص  و  هذه األمور على أمرين على العلم   مدار   إن   ق  ب  وهلذا قلنا فيما س  
ت ن ا ي وق ن ون ﴾بقوله تعاىل:  اي  ان وا ِب  د ون  ِب  م ر ان  ل م ا ص بـ ر وا  و ك  نـ ه م  أ ئ م ًة يـ ه   ب  فبالص  ، [24]السجدة: ﴿و ج ع ل ن ا م 

 نقص   عن ينشأ   ب  الص   ، فعدم  ب  ص  ى اليتأت   واليقي   واليقي بقدر العلم   العلم   فعاًل وتركاً، وبقدر   املشاق   قتحم  ت  
 يف اليقي. يف العلم ونقص  

ريق الط   مات، ويعلم  احملر   اعات وترك  ة وهي الط  املفضي إىل اجلن   ريق  الط   ار ويعلم  ة والن  ابجلن   يؤمن   مسلم   كل  
اين فهما الث   ريق  الط   واجتناب   ل  األو   ريق  الط   وك  ل  ار، لكن يعين القيام مبقتضى هذا العلم وهو س  املفضي إىل الن  

ت ق يًما ف ات ب ع وه   و ال  تـ ت ب ع وا الس ب ل  فـ تـ ف ر ق  ب ك م  ع ن  س ب يل ه   ذ ل ك م  و  طريقان،  ر اط ي م س  ا ص  ص اك م  ب ه  ﴿و أ ن  ه ذ 
 .[153]األنعام: ل ع ل ك م  تـ تـ ق ون ﴾

عليه  اإلنسان   ستة   ة، أمور  هذه يعين هذه األمور الست   أمام   اس  الن   أحوال   ح  ايل سيوض  م يف الكالم الت  القي   وابن  
 انفع   ه شيء  أن   املؤمن   يعرف   عظيم   مطلب   الصحيح   العلم   مطلب   شيء جتري معه، العلم   يف كل   ،هال  أن يتأم  
 ومصابرة   إىل صب   ه حيتاج  ، ألن  ق  هذا الطري يسلك   واحد   م، ولكن ليس كل  عل  الت   العلم   ريق، طريق  الط   ويعرف  
 و. وجماهدة   ومثابرة  

ه ليس أن   ما هو ضار   تقد  عوي ما ليس بضار    مبا ليس بنافع  انفعاً، ويعتقد   اإلنسان   يعتقد   ِبن   أييت الغلط   مث  
احلقيقي، نعم بعده اي  ار  وال الض   احلق   افع  عرف الن  ه، مل ي  هل  من ج   ا أ يت  وإن   خليط  عنده الت   فيحصل   بضار   
 عمر.

 
تَّة   ه إ الَّ َحال   ه َوَصاَلح  ه وفرح  وسرور   د  الَعب اَل تتم  َلذَّة   أ م ور   القارئ: أحسن للا إليكم، فَ َهذ ه  س 

َها َعاد ب سوء   ن ْ  َحَياته. ه وتنكيد  َحال   ابستكماهلا، َوَما نقص م 
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 وكل  
ه ما فات   ب  س  حب   رور  والس   والفرح   ذة  فع والل  ه من الن  يفوت  ل قص، حيص  حبسب الن   قص  هذا حبسب الن   الشيخ:

 ، نعم.هلذه األمور   العارض   قص  الن   ب  س  وحب  
 

يل َهَذا اْلَمْطل وب  يف  تَ  طَ ل  غَ  النَّاس   َأكثرَ  َلك ن   ،َعى يف  َهذ ه اأْل م وريس َعاقل   القارئ: وكل    احملبوب   ص 
ما ه  إ لَْيه ، فهذان غلطان سبب    املوصلة   ه الطَّر يقَ رفَت  َمع ه، َوإ مَّا يف  عدم  ه ومعرفت  ر  تَصو   ، إ مَّا يف  عدم  افع  الن  
. ص  ويَتخل   ل  هالَ  ْلعلم  ه َما اب  ن ْ  م 

 منهما ابلعلم، نعم. ص  وي تخل   الشيخ:
. ص  القارئ: وي تخلَّ  ْلعلم  ه َما اب  ن ْ  م 

 نعم. الشيخ:
 

ه َوَبني بَينَ  تول   وشهوات   ه، َلك ن يف  قلبه إرادات  علم بطريقت  ابملطلوب وال علم  لَه  ال القارئ: َوقد يصل  
 .ه  َطر يق   افع وسلوك  الن   وب  لطَهَذا امل قصد  

 ين ويف فروع  الد   هذا جيري يف أصول   ين، كل  الد   ويف فروع   ين  الد   دين يف أصول  يف ال  أييت هذا  الشيخ:
 والك ب   ه العصبية  بينهم وبين   ولكن حيول   يعرفون احلق   رة  ف  من الك   كثي    :مثال ذلك ين  الد   ين، يف أصول  الد  

وكانوا {ه، ه عنده موانع تصد  لكن   ريق  الط   ويعرف   احلق   ، يعرف  هوات  والش   واألهواء  
 نعم. ،[38]العنكبوت:}رينص  ب  ستـ  م  
 

كن  وحالت بَينَ  واإلرادات   ت ْلَك الشََّهَوات   ه  تْ ما َأرَاَد َذل ك اعرتضَ القارئ: َفكل   َها ه  َترك  ه َوبَينه، َوه َو اَل ُي 
َها إ الَّ ِبحد أمرين: َوتَ ْقد ي    َهَذا اْلَمْطل وب َعَلي ْ

 .ج  مزع   َوإ مَّا فَ َرق   ق  م تَ َعلَّ  إ مَّا حب  
 وهو أعد. ال يش؟ وهوا الشيخ:

 
كنه  َتركَها  َها إ الَّ ِبحد   َوتَ ْقد ي َهَذا اْلَمْطل وب  القارئ: َوه َو اَل ُي   :أمرين َعَلي ْ

 .مزعج   َوإ مَّا فَ َرق   ق  م تَ َعل   إ مَّا حب  
 ق يعين خوف نعم.ر  نعم فـ   الشيخ:
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 القارئ: أحسن للا إليكم.
 نعم. الشيخ:

 
َرة   ه َوالدَّار  َوَرس ول   القارئ: فَيكون للا   ه اَل أَن   إ لَْيه  من َهذ ه الشََّهَوات، َويعلم   َها أحبَّ َونَع يم   نَّة  َوال اْْلخ 

كن   على إ يثَار َهذ ه  َما يَ تَ َرتَّب   َله  علم   امها، َوإ مَّا َأن يصلَ ني على أدنَ َأعَلى احملبوبَ  ر  بَينهَما، فيؤث   مع  ه  الُي 
 الشََّهَوات َوأبقى. َهذ ه فَ َوات   من أل   ها َأشد  من املخاوف واْلالم الَِّت  أمل   الشََّهَوات  

 نعم. ،هللا أكب هللا أكب الشيخ:
 

َبغ ي إيثار   لمان أنتجا لَه  إ يثَارَ ه َهَذان  الع  من قلب   نَ القارئ: فَإ ذا متك    واه ، فَإ ن  ه على َما س  وتقدُي   ه  َما يَ ن ْ
 َأعَلى احملبوبني على أدنامها. إ يثَار   عقل  ال ةَ خاصي  

اس ما الن   أكثر   أحد   عقله، ليس كل   العقل   مبوجب   يعمل   أحد   لكن ليس كل   ،العقل   ة  هذه خاصي   الشيخ:
وجب وم   العقل   وجباملفسدتي، هذا م   أعظم   أعلى احملبوبي واجتناب   يقتضي إيثار   العقل   يعرف، لكن  

 الف  اس على خ  الن   ، أكثر  قول  قتضى الع  م   على خالف   اس  الن   أكثر   على هذا، لكن   مبين   رع  ، الش  رع  الش  
 عم.قول، نقتضى الع  م  
 

أدىن املكروهني  ت َمال  امها َواحَأعَلى احملبوبني على أدنَ   إ يثَار   عقل  ال ةَ خاصي   القارئ: أحسن للا إليكم، فَإ ن  
 ب ه  من أعالامها. صَ ليتخل  

 اي سالم نعم. الشيخ:
 

ََذا اأَلص  ، فَأَْيَن عقل  ع ق ول  م يف  التفاوت   هر  ه َويظَوَغي   َعاق ل  َبني ال ز  ي   ، ومت  النَّاس   قولَ ع   تعرف   ل  القارئ: َوِب 
َا ه َي كأضغاث   دة  منكَّ  ة  صَ منغ   عاجلة   َلذَّة   من آثرَ  تَّع  ب ه  من زَائ ره يف  اْلَمَنام. ، َأو كطيف  اَلم  َأح إ َّنَّ  ُي 
 من زاره يف املنام، نعم. الشيخ:

 
 ات.ه َي من أعظم املسر   ة  ومسر   ، وفرحة  اللَّذَّات   من أعظم   اْلَمَنام على َلذَّة  القارئ: من زَائ ره يف  

ة فيها، املسر  و  ة  اجلن   نعيم   ة  لذ   ة  واملسر   ة  ذ  ابلل   كان ي راد    اه إذ، ما هي من أعظم، ألن  هي أعظم   :لو قال الشيخ:
 ي نعم.ع  املوض   يف أعظم   فيقال  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 5 اللجنة العلمية | إعداد

 

 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 نعم نعم. الشيخ:

 
اَل تَ ز ول َواَل  ، دائمة  ات  املسر   ه َي من أعظم   ة  ومسر   اللَّذَّات، وفرحة   ه َي من أعظم   القارئ: على َلذَّة  

 تفىن.
 ."من"حىت تبز، نعم بدون  "من"بدون  :ل  ق   الشيخ:

 .ه َي أعظم   القارئ: على َلذَّة  
 هي نعم هي. الشيخ:

 ات.املسر   ه َي أعظم   ة  ومسرَّ  اللَّذَّات وفرحة   القارئ: ه َي أعظم  
 ة، نعم.ذ  الشأن، ع ظم شأن هذه الل   م  إظهار يعين ع ظ   يف إي وهللا هكذا، هذا أظهر   الشيخ:

 
َقط ع   اَل تَ ز ول   ات، دائمة  املسر   ه َي أعظم   ة  ومسر   القارئ: وفرحة   َذ ه  َواَل تفىن َواَل تَ ن ْ  اللَّذَّة  ، فَ َباَعَها ِب 

َا حَ شيَ الَِّت  ح   ة  حل   ضمَ امل   الفانية   َبني  َعاق ل  ال ، فَ َلو قايسَ ها اْلالم  ت ابْلالم، وعاقبت  لَ صَ ت ابْلالم، َوإ َّنَّ
 هت َغال  ه يف  اشزََمانَ  ع  ضي  َها وي  َكيَف يْسَعى يف  طلب    ه،ه وعقل  ها الستحيا من نَفس  ا ومنفعت  ت  ضر  ها ومَ ا وأمل  ت  لذ  

 ِبا.
  هللا، هللا أكب هللا أكب، نعم.إال   ال إله   ، هللاإال   ال إله   الشيخ:

 
 َسَ عت َواَل خطرَ  رََأْت َواَل أذن   ها على َما اَل عني  ه يف  اْشت َغاله ِبَا، فضال  َعن إيثار  زََمانَ  ع  ضي  القارئ: وي  
 ر.شَ بَ  على قلب  

ه ه وخليل  على َيد َرس ول   ته، وأجرى َهَذا العقدَ َها جن  مثن َ  هم، َوجعلَ ؤمن نَي أنفسَ َوقد اشرتى س ْبَحانَه  من امل  
لن ظر .مت  والتَّ  ،شرتيهام   ض  السََّمَوات َواأْلَر  رب    م، فسلعة  ى للا عليه وسل  ه صل  ه من خلق  يت  َوخ    ع اب 

اليت  لعة  ه، هذه الس  ومال   العبد   نفس   املؤمن   نفس   ؛واملال   فس  لعة اليت اشتاها هللا؟ الن  ما هي الس   الشيخ:
 م، نعم.ى هللا عليه وسل  صل   سول  يف هذا هو الر   والواسطة   ،والبائع   ة، املشتي هو هللا  اجلن   من  والث   ،اشتاها

 
لن ظر  إ ىَل َوجهه ال متع  شرتيها، والت  ض م  السََّمَوات َواأْلَر  القارئ: فسلعة  رب    ه  يف  م نه َكاَلم    َكر ي َوََسَاع  اب 

 على العقد   ريَ َها، َومن جَ ه مثن   َدار  
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 .ى العقد  ر  ومن ج   الشيخ:
 َرس ول ه . على َيد   َومن جرى العقد  القارئ: 
 أل. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 رسول ه . الشيخ:
 جري.ومن  :قال ،ذاكر القارئ:
 على يده رسول ه . ى العقد  ر  ومن ج   الشيخ:

 رسوله. على يد   العقد  ي  ومن ج ر القارئ: 
 ومن جرى. ،أل الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 على يده، مو عندك على يده؟ ى العقد  ر  ومن ج   الشيخ:
 ه.رسول   على يد   القارئ:
 ال ال، على يده  رسول ه ، رسول ه  هكذا. الشيخ:
 إليكم، ومن جرى على. هللا   أحسن   القارئ:
 .العقد   الشيخ:

 على يده رسوله. جرى العقد  القارئ: ومن 
ر   عليها؟  الشيخ:  ليش أنت م ص 
 ه؟أحسن هللا إليكم، ومن جرى العقد على يد رسول   اي شيخ مع لساين ما خترج   القارئ:
 على يده رسول ه . ى العقد  ر  ومن ج  ال،  الشيخ:
 ىر  ومن ج   القارئ:

 .العقد  الشيخ: 
 العقد على يده رسوله. القارئ:
 ه، جرى هذا العقد على يد من؟ ورب    نقولك من جرى هذا العقد الذي بي العبد   الشيخ:
 على يد رسوله. القارئ:
 ص، نعم.خل الشيخ:
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 زائلة   س يف  َدار  بَ   ها ب ثمن  ها ويبيعَ لَ هم  عها وي  ضي  َأن ي   ابلعاقل   القارئ: أحسن للا إليكم، َكيَف يَل يق  
 .ة فانية  ضمحل  م  

  اب،هل، نعم.ة إال  هللا املستعان ال حول وال قو   الشيخ:
َا يْظهر َله  َهَذا ال ،غْب  ئ: َوهل َهَذا إ الَّ من أعظم الالقار  ش  ال غب  َوإ َّنَّ  ت َمَواز ين  لَ ق  غابن، إ ذا ث َ يَ ْوم الت   َفاح 

 بطلني.امل   َمَواز ين   تْ فَّ خَ امل تَّق نَي و 
 :فصل  

 إىل هنا. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:

 
 
 

 


