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 القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الّرحيم، احلمُد هلِل ربِّ العاملني، والّصالُة والّسالُم على املبعوث رمحًة للعاملني.

 قال ابُن القّيِم رمحُه هللاُ تعاىل يف رسالِته إىل أحِد إخوانِه: 
ْأِن َأْربَ َعُة أُُمور: نِيٌَّة َصِحيَحةٌ فصٌل:   .وَماَلُك َهَذا الشَّ
 وِمالُك هذا األمِر: بكسِر امليم، نعم. الشيخ:

ْأِن َأْربَ َعُة أُُمور: القارئ: أحسَن هللاُ إليكم،  وِمالُك َهَذا الشَّ
ٌة عاليٌة، يقارنُ ُهما رَْغَبٌة َورَْهَبٌة.  نِيٌَّة َصِحيَحٌة، َوقُ وَّ

ْأِن، َومهما دخَل على الَعبِد من النَّقِص يف إميَانِه وأحواِله َوظَاهرِه فَ َهِذِه  اْْلَْربَ َعُة ِهَي قَ َواِعُد َهَذا الشَّ
 وابطِنه فَ ُهَو من نُ ْقَصاِن َهِذه اْْلَْربَ َعة َأو نُ ْقَصاِن بَ ْعضَها.

 فَ ْليَتَأمَّل
 هللا املستعان، نعم. الشيخ:

َها علوَمه وأعماَله  فَ ْليَتَأمََّل اللبيبُ القارئ:  َهِذه اْْلَْربَ َعَة اْْلَْشَياَء وليجعلها ِسيَ َرُه وُسلوَكُه، َويَ ْبِِن َعَلي ْ
َها َوََّل ََتَلََّف من ََتَلََّف ِإَّلَّ من فَ َقَدها.  وأقواَله وأحواَله، َفَما نَ َتَج من نَ َتَج ِإَّلَّ ِمن ْ

 .ِمن فَ ْقِدها الشيخ:
  من فَ ْقِدَها.ِإَّلَّ القارئ: أحسن هللا إليكم، 

ِإْخَوانَنا من  َوهللُا أعلُم، َوهللُا اْلُمْستَ َعاُن َوَعِليِه التُّكالُن َوِإلَْيِه الرَّغَبُة، َوُهَو املسؤوُل ِبَِْن يوفَِّقَنا َوَساِئرَ 
ّنِة لتحقيِقها علماً َوَعمالً ِإنَّه ويلُّ َذِلك واملانُّ ِبِه َوُهَو َحسبَنا َونعم   اْلوَِكيل.أهِل السُّ

 انتهى وهلل احلمد وامِلنَّة.
، ال إله إالا هللا، يُقراُر ابُن القيام يف هذه اجلملِة ضرورَة اإلنساِن يف عمِلِه إىل هذه األموِر رمحُه هللاُ  الشيخ:

ا األعماُل األربعِة، النِايُة، تصحيُح وتصفيُة النياة، النياُة هي مرتكُز العمِل وهي أساُس العمل،  يَّات()إّنا  ابلن ا
ا األعماُل ابلنياات( النياة، فالعمُل مبناُه على النياة، كلاما كانت النيُة أصحُّ  حسُبَك، هذا بياٌن شاٍف: )إّنا

 وأصفى وأمتُّ كان العمُل حَبَسِبَها.
لَعْجِز، وضد، فالبدَّ واألمر الثاين: القواُة، يقوُل القوَُّة العاليُة، القوَُّة على العمِل، فإنَّه قد يُؤتى اإلنساُن من ا

 له من إرادٍة صادقٍة قوياٍة، وقواٍة أيضاً يقدُر هبا، قدرة يقدُر هبا على القياِم مبا يريد.
 واألمر الثالث والرابع: الراابُع هو الرَّهبُة.

رَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهبً قال سبحانَه وتعاىل:   .[90]األنبياء: ا﴾﴿ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اْْلَي ْ
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 فاملؤمنوَن يعبدوَن هللَا خائفنَي راجنَي.
َرُب َويَ ْرُجوَن َرمْحََتُه َوََيَاُفونَ  تَ ُغوَن ِإىَل َرهبِاُِم اْلَوِسيَلَة أَي ُُّهْم أَق ْ  .[57]اإلسراء: َعَذاَب﴾﴿أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ب ْ

، فاملؤمُن يعبُد ربَّه راغبًا يف فضِلِه [16]السجدة:وَن َرب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا﴾﴿تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدعُ 
 وثواِبه، خائفاً من َسَخِطِه وعذاِبه.

 وكلاما كانت هذِه األموُر أمتُّ وأقوى يف العمِل كان العمُل كذلَك حِبََسِبه.
 


