بسم هللا الرحمن الرحٌم
قاربوا وسددوا

صلهى اللههم َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم :
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
هللاَ :وال أَ ْنت َ َ ،قتال ََ :وال أَ َنتا ِِال أَنْ ٌَ َت َغ َّمت َدن ًَِ
سول َ َّ ِ
اعلَ ُموا أَ َّن ُه لَنْ ٌَ ْن ُج َو أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم بِ َع َملِ ِهَ ،قالُوا ٌَا َر ُ
س ِّددُوا َو ْ
ار ُبوا َو َ
َق ِ
َّ
ض ٍل
هللا ُ بِ َر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َو َف ْ
(رواه مسلم)

النبً الكرٌم فً هذاا الدذثٌي ٌبذٌج وعووعذ وذج الداذاقي الثقٌاذ فذً ال اٌذث  :الجنتة ستبب ا العمتل الحتال
ولكن ا بفضل هللا عز وجل ولٌس وج الص ب أج توفي بذٌج أج تكذوج العنذ بال وذل ،وبذٌج أج تكذوج العنذ ب
َّللا عج وعل ،هً ب

ذل

ل َّللا قوالً وادثاً لكج ف ل َّللا عج وعل ال ٌناله إال وج ثفع الثوج أال وهو ال ول ،فإاا ثفع

الثوج وظننت أج هاا الثوج هو كل شًء عنثق ٍا لج تصل إلى العن  ،لج تبلغ العن إال إاا تٌانت أنها ب
هللا َ :وال أَ ْن َ َ ،قال َ َ :وال أَ َنا
سول َ َّ ِ
َقالُوا ٌَا َر ُ

ل َّللا،

فأو ح وأقرب وثل عنثوا ٌ ث األب ابنه بهثٌ ثوٌن عثاً إاا نعح،ولذتكج ثراعذ لالٌذ الذثوجٌ ،ذا تذر ابنذه
بوعرث اج أخا عالقه و ُكتِب علٌه ناعح هل هاا العالء ٌك ذً لٌ يٌذه للبذاقع فٌ يٌذه ثراعذ

ال ،هذا الثراعذ لهذا

ثوج وعلى األب أج ٌثفع الثوج ،ولكج سبب إهثاء ها الثراع لالبج هو النعاح فصار ال ول سبب و لٌس ال وذل
سبب هو كافً أو أخٌر أو كافً لثخول العن  ،فاإلنساج إاا عول عوالً صالدا ً واستاام على أور وظج أنه استدي
العنذ اسذتدااقا ً قي ٌذا ً ،وأنذه أخذاها بعهذث  ،وعذري عبٌنذه ،ووعاهثتذه ن سذه وهذوا  ،هذاا خيذأ كبٌذر ،وإاا ظذج أج
العن لٌست بال ول لكنها لألول أٌ ا ً وقع فً خيأ كبٌر .
وثل آخر  :لو أج عم قال البج أخٌه الٌتٌم  :اثرس ،فإاا ثرست ونعدذت فأنذا أن ذي علٌذى دتذى آخذر سذنوات
العاو  ،فثرس هاا االبج ونال الثرع األولى فً ال ام األول ،تابع ال م إن اقه على ابج أخٌه ،فً ال ام الثانً نذال
الثرع األولى تابع ال م إن اقه على ابج أخٌه إلى أج صار ابج أخٌه فً أعلى ثرعذ علوٌذ ونذال بهذا أعلذى ثرعذ
اعتواعٌذ  ،وذذر وذذج الوذذرات فذذً علسذ وثٌذ بذذٌج ال ذذم وبذذٌج ابذذج األ قذذال ابذذج األ  :وَّللا ٌذذا عوذذً لذذوال ف ذذلى
وإن اقى علًّ لوا كنت بهذا الورتبذ االعتواعٌذ  ،كذالم صذدٌح ،فأعابذه ال ذم  :وَّللا ٌذا ابذج أخذً لذوال اعتهذاثى لوذا
أن ات علٌى ،فكالم ال م وابج األ صدٌح ،فلو لم ٌكج وعتهث لوا استدي هاا اإلن اي الوستور ،ولذوال أج هذاا ال ذم
أن ي على هاا االبج لوا نال ها الثرع  ،فها الثرع نالها ابج األ بعهث وف ل ال ول ،فالعالء الاي كتب علٌه

العٌثات ونال صادبه الثرعذ األولذى وذع كذل هذاا العهذث الوبذاول يذوال ال ذام الثراسذً ال ٌك ذً هذاا العذالء كذً
تاتنً به ثراع لالٌ الثوج ،هااج الوثاالج ٌارباج و نى.
هاا الدثٌي فهوه ب ض الناس فهوا ً وغلويا ً فلم ٌ ول واتكل على األول ،وأخير شًء فذً دٌذا اإلنسذاج أج
ٌتكل على األول وٌترى ال ول ،وب

هم فهم هاا الدثٌي أج العن بال ول فاي ،وٌكوج بذالى اسذتغنى عذج َّللا عذج

وعل،
هناى و انً ثقٌا ونها أنه سبدانه وت الى إله وو نى إله ال ٌعب علٌه شًء فهو خذالي الكذوج رب ال ذالوٌج
ال إله إال َّللا ،فلٌس علٌى أج تت اوض و ه ثف ت جكا وقوت بالدج فأٌج العن
ها داٌا أساسٌ فً ال اٌث  ،الاي ترعو ونه ب

له وعولى ثوج ل

وج أنذت لتاذول هذاا أنذت عبذث،

له ،عنذثوا تذثفع ثوذج شذًء ناذول  :أج هذاا

ثوج ٌكافئ ها الداع  ،فلو ثخلت لوكاج تعاري بكم هاا الكأس بخوس وعشروج لٌر  ،ت

ل هاا ثوج الكذأس،

ولٌس له ف ل علٌى ،فلو َّللا عج وعل قال لى  :كل الاي ف لته فً دٌاتذى ال ٌكذافئ ن وذ البصذر ،ون وذ السذوع،
ون و النيي ،ون و ال ال والسالو  ،ون و الجوع والولث ،ون و البٌت والوأو  ،ون و الهواء والواء ،هاا كله
ل وج ثوج أج ت تاث أج وا عنث َّللا ال ٌنال إال بياعته،

ال ٌك ً لتن م بهاا ال

وف ل َّللا على عباث أوسع وج أعوالهم وَّللا سبدانه وت الى ال ٌعب علٌه شًء ،أوا قول َّللا عج وعل :
ادْ ُخلُوا ا ْل َج َّن َة ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ
(سورة النحل)

ل اإللهً ع ل َّللا سبدانه وت الى ثونه هو ال ول فال ول ثوج ال

أي أج هاا ال

ذل ،ولذٌس و نذى الذى أج

هاا ال ول كافً لثخول العن ،
س ِّددُوا
ار ُبوا َو َ
َق ِ
فالواارب ذ الاصذذث الذذاي ال للذذو فٌذذه ،فأدٌان ذا ً ٌوكذذج أج تبذذالغ ،خٌذذر األوذذور الوسذذي ،االعتذذثال والتوسذذي بذذٌج
التيرف هو الونهج الصدٌح،ف ً إن اي الوال ال إسراف وال تايٌر ،ال إفذراي وال ت ذرٌي ،فذً اللبذاس  :هنذاى وذج
ٌبالغ فً لباسه إلى ثرع أنه ٌستهلى و ظم واله وج أعل الثٌاب ،وهنذاى وذج ٌهولهذا ،كذال الدذالٌج خيذأ ،ف ذً كذل
شًء االعتثال خٌر األوور
لالى قال ب
ار ُبوا
َق ِ
أي اعتثلوا

هم  :الحق وسط بٌن طرفٌن  ،والاول الشاقع خٌر األمور الوسط

قال َّللا ت الى:
َوالَّذٌِنَ ِِ َذا أَ ْن َفقُوا لَ ْم ٌُ ْس ِرفُوا َولَ ْم ٌَ ْق ُت ُروا َو َكانَ َب ٌْنَ َذلِ َك َق َواما
(سورة الفرقان)

فاإلن اي فً كل شًء
فسٌثنا عور رأ رعالً ٌارأ الارآج فً النهار فاال ِ :نما أنزل هذا القرآن لٌعمل به أتختذ قراتتته عمت
قٌو ال ول هاا شًء وهم عثاً ،فاإلنساج ٌدتاج إلى عول ،واألو تدتاج إلى عول،
النبً الكرٌم رأ رعالً ٌصلً يوال النهار فاال علٌه الصال والسالم :من ٌنفق علٌتك قذال  :أختً ،قذال:
أخوك أعبد منك
النبً الكرٌم ٌاول :
وهللا ألن أمشً مع أخ فً حاجته خٌرلً من حٌام ش ر واعتكاف فً مسجدي هذا
فأج تاوم بخثو الناس بتٌسٌر وصالدهم وتلبٌ داعاتهم هاا هو عوهر الثٌج،
س ِّددُوا
َو َ
فالسثاث أي االستااو كٌف أنه بٌج نايتٌج ال ٌور إال وستاٌم وادث ! كٌذف أنذه تاذوم بتصذدٌح وسذارى وأنذت
تاذذوث السذذٌار بتدرٌذذى الواذذوث والوراقبذ الثاقوذ لتباذذى
فالوؤوج ٌصدح ثاقوا ً ٌا تر ها الكلو وناسب

ذذوج وسذذارى الصذذدٌح  ،فهذذاا هذذو التسذذثٌث أي التصذذدٌح،

ال فٌها لٌب  ،أو سخرٌ ،

ألم تسو وا قول النبً الكرٌم فً وخايبته للسٌث عاقش ٌوم قالت عج أختها قصٌر  :قال :
َعجْ َعا ِق َش َ َقالَ ْ
صلهى اللههم َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َرعُال َف َاا َل َ :وا ٌَسُرُّ نًِ أَ ِّنً َد َكٌ ُ
ت َ :د َكٌ ُ
ْت َرعُذال َوأَجه لِذً َكذ َاا
ْت لِل هن ِبًِّ َ
صذ ِ هٌ َ اوْ َذرأَ َ ،و َقالَ ْ
َو َك َااَ ،قالَ ْ
ت َ :فاُ ْل ُ
ذٌر ًَ ،ف َقتال َ  :لَ َقتدْ َم َز ْجت ِ
ت ٌَا َرسُذو َل ه ِ
ذت ِ :ب ٌَذ ِث َها َه َكذ َاا َكأ َ هن َهذا َت ْ نِذً َقصِ َ
َّللا  :إِجه َ
بِ َكلِ َم ٍة لَ ْو َم َز ْج ِ بِ َ ا َما َت ا ْل َب ْح ِر لَ ُم ِز َج
(الترمذي)

كلو قصٌر تك ً ،فالوؤوج ٌسثث أقواله
قال َّللا ت الى:
هللا
سدٌِدا (ْ ٌُ )07
هللا َوقُولُوا َق ْوال َ
حلِ ْ لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو ٌَ ْغف ِْر لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ ٌُطِ ِع َّ َ
ٌَا أَ ٌُّ َ ا الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
سو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوزا َعظِ ٌما
َو َر ُ
(سورة األحزاب)

ٌا تر فً البٌع والشراء هل ٌرتكب وخال

هل أخف ال ٌب هل ثلّس وأوهم الشذاري أج هذا الب ذاع

اات ونشذذأ وذذج الثرع ذ األولذذى هذذل أوهذذم الشذذاري أج هذذا الب ذذاع اشذذتراها بالس ذ ر الورت ذذع الذذثوج قتتاربوا

وستتددوا أي كونذذوا فذذً دال ذ االعتذذثال ال إسذذراف ،وال تايٌذذر ،ال إفذذراي وال ت ذذرٌي ،ال وبالغ ذ وال عدذذوث ،وأوذذا
سددوا ثاقوا فكروا فً أقوالكم
صلهى اللههم َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم :
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
سا ُن ُهَ ،وال ٌَدْ ُخل ُ َر ُجل ٌ ا ْل َج َّن َة حتى
ال ٌَ ْس َتقٌِ ُم ٌِِ َمانُ َع ْب ٍد َح َّتى ٌَ ْس َتقٌِ َم َق ْل ُب ُهَ ،وال ٌَ ْس َتقٌِ ُم َق ْل ُب ُه َح َّتى ٌَ ْس َتقٌِ َم لِ َ
ٌَأْ َمنُ َجا ُرهُ َب َوائِ َق ُه
(مسند اإلمام أحمد)

ٌا تر ها الكلو فٌها سخرٌ أو استهجاء أو كبر ،سٌثنا ع ر ر ً َّللا عنذه سذأله النعاشذً عذج اإلسذالم
لذذم ٌاذذل لذذه اإلسذذالم صذذوم وصذذال ودذذج وجكذذا  ،قذذال  :كنتتا قومتتا أهتتل جاهلٌتتة نعبتتد األحتتنام ونأكتتل المٌتتتة ونتتأتً
الفواحش ،وٌأكل القوي منا الضعٌف ،حتى بعث هللا فٌنا رسوال نعرف أمانته وحدقه وعفافه ونسبه فدعانا ِلتى
هللا لنعبده ونوحده ونخلع ما كان ٌعبتد آبائنتا متن الحجتارة واألو تان ،وأمرنتا بحتدق الحتدٌث فذالوؤوج ال ٌكذاب،
ٌطبع المؤمن علتى الخت ل كل تا ِال الكتذب والخٌانتة ،إاا كذاب فلذٌس وؤونذا ً ،إاا خذاج ويلذي الخٌانذ  ،كذأج ٌخذوج
أسرته وأهله وجوعته ووينه وأوته لٌس وؤونا ً قوالً وادثاً ،أمرنتا بحتدق الحتدٌث وأدات األمانتة ،فاألوانذ أشذ ات
وذذج دولهذذا السذذواوات واألرض ،الوذذثرس يالبذه أوانذ  ،اليبٌذذب الوذذرٌض أوانذ بذذٌج ٌثٌذذه ،الودذذاوً هذذاا الووكذذل
ق ٌته أوان بٌج ٌثٌى ،أنت كوهنثس هاا الوشروع الاي تشرف علٌه أوان  ،لالى السذواوات واألرض أشذ ات وذج
دول األوان  ،قتاربوا وستددوا وأمرنتا بحتدق الحتدٌث وأدات األمانتة وحتلة الترحم ،وحستن الجتوار ،والكتف عتن
المحارم والدمات،
فالنبً الكرٌم ٌاول
قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ٌنجو أحد منكم بعمله ،قالوا :وال أن ٌارسول هللا قال  :وال أنا ِال أن
ٌتغمدنً هللا برحمة منه وفضل
( رواه مسلم )

هاا الدثٌي ثقٌي عثاً ال ٌنبغً أج تتكل على ال وذل وال أج ت اذث األوذل ،ال ٌنبغذً أج ت تاذث أج العنذ بال وذل
فاي إنه عهل بل هً ب
ل

ل َّللا ،وال ٌنبغً أج ت تاث أج العنه ٌدصل علٌها اإلنساج بال عول ،ال ول ع له َّللا سببا ً

ل َّللا عج وعل هاا وؤث الدثٌي،
قال َّللا ت الى:
هللا لَ َغفُو ٌر َرحٌِ ٌم
َوِِنْ َت ُعدُّوا ن ِْع َم َة َّ ِ
هللا َال ُت ْح ُ
حوهَا ِِنَّ َّ َ
(سور الندل)

ها وج اآلٌ ثقٌا عثاً ،لوااا لم ٌال َّللا عج وعل  :وإج ت ثوا ن م َّللا ال تدصوها بل قذال  :ن وذ َّللا أنذه
األولى و إج ت ثوا ن م ال تدصوها فاال ن وذ وهذً و ذرث تدصذوها عوذع فاذالوا ال لوذاء بت سذٌر هذا اآلٌذ الن وذ
الوادث لو أو ٌت كل دٌاتى فً ت ثاث فواقثها ال تنتهً،
إاا كنتم عاعجٌج عج إدصاقها فأنتم عج شكرها أععج ،ولن رض أنه عاءى وولوث وقثووا لى الهذثاٌا األهذل
واألصداب فور سهرت وع جوعتى وقلذت لهذا أد ذري ورقذ وقلذم لنذرث الهذثاٌا فكتبذت فذالج ياذم ،فذالج قي ذ
اهب ٌ ..ا تر اإلدصاء أسذهل أو الذرث والذثفع فذإاا كنذتم عذاعجٌج عذج إدصذاقها فذأنتم عذج رث ثونهذا وشذكرها
أععج،
فو اث هاا الدثٌي أج ت ول ،وتستاٌم على أور َّللا ،وأج تثعو َّللا أج ٌذثخلى العنذ  ،فأعوذل وذا قٌذل فذً هذاا
الوو ذوع :أج النبذً الكذرٌم كذاج عنذث أدذث أصذدابهم الذاٌج توفذاهم َّللا عذج وعذل وهذو السذاقب ،فرفذع عذج وعهذه
الذرثاء وقبلذه وسذذوع اوذرأ تاذذول خلذف السذتار  :هنٌئتتا لتك أبتتا الستائب لقتد أكرمتتك هللا ،لكذج النبذذً لذم ٌصذذوت ألج
كالوها لٌر صدٌح بل قال  :ومن أدراكِ أن هللا أكرمه أت لوٌج الغٌب قولً  :أرجو هللا أن ٌكرمه ،
قال رسول َّللا  :وأنا رسول هللا ال أدري ما ٌفعل بً وال بكم ! فاإلنساج تدت ألياف َّللا عج وعذل ،فوعذرث
أج تتعوث ناي ثم بثواله ٌووت ،أو ٌشل أو ٌعج دسب وكاج اإلصذاب  ،أو ٌ اذث السذوع ،أو البصذر .. ،فأنذت بٌذث
َّللا ،فالوؤوج ٌ رف دعوه بالتدثٌث ،ردم َّللا عبثاً عرف قثر فوقف عنث .
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