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يطيب يل ىذا اللقاء ابإلخوة األفاضل، وأسأؿ هللا جل يف عاله كما مجعنا يف الدنيا يف ىذا اللقاء أف جيمعنا 
. جيمعنا يف جنتو وأف جيعلنا وإايكم مجيعاً من الفائزينأف اسأؿ يـو الدين، سرر متقابلُت  أخوة متحابُت على  

أف نستقيم على دين هللا جل يف عاله، وىذه وصية ،  مث إلخواين وأحبائي اثنيا ،نصيحيت لنفسي أولً  
فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن ﴿ :واآلايت يف ىذه كثَتة منها قوؿ هللا عز وجل، وىي وصية الستقامةعظيمة، 

.  (111ىود :  )ََتَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوا ۚ إِنَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌَت﴾   

والستقامة ل تكوف إل على أمر منزؿ من الوحي، ويسبق الستقامة العلم الشرعي ، فال ديكن لإلنساف أف  
عز وجل. حيصل الستقامة إل بعد أف يعلم أحكاـ هللا  

َا َأََن َبَشٌر قاؿ تعاؿ: ﴿ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت﴾، الستقامة ل تكوف إل ِبا أمر هللا عز وجل، قاؿ تعاىل: ﴿ُقْل ِإَّنَّ
َا ِإذَلُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِو َواْستَػْغِفُروُه َوَوْيٌل لِّْلُمْشرِكِ  ثْػُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أَّنَّ (.  6فصلت: َُت﴾ )مِّ  

؟َوَمن ََتَب َمَعَك﴾ قاؿ هللا تعاىل: ﴿دلاذا    

فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن ََتَب َمَعَك ﴿ : ىذه اآلية -رمحو هللا-ألف الستقامة عسرة ، قاؿ اإلماـ ابن القيم 
عن وىب بن عبدهللا السوائي  لى هللا عليو وسلػمة بقوؿ النيب صىي ادلعنيَوَل َتْطَغْوا ۚ ِإنَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌَت﴾ 

أيب جحيفة: قالوا: اي رسوَؿ هللِا ! قد ِشْبَت؟ ! قاؿ: شيَّبتٍت ىوٌد وأخواُُتا. ويف روايٍة: شيَّبتٍت ىوٌد، والواقعُة، 
   .٢ٖٕ٘(، ختريج مشكاة ادلصابيح ٕٓٗٔوادلرسالُت، وعمَّ يتساءلوَف، وإذا الشمُس ُكّوِرْت. األلباين )ت 

.صحيح لغَته وإسناده صحيح    

الستقامة. صلى هللا عليو وسلػم فالذي شيب النيب  

هللا عليو وسلػم طاب للنيب صلى اخلفَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن ََتَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوا ۚ ِإنَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌَت﴾ ﴿
َوَمن ََتَب َمَعَك﴾، فاخلطاب دلن َتب.  قاؿ تعاىل: ﴿مث  
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َوَمن ََتَب َمَعَك﴾، ﴿قولو تعاىل: تناسب ﴾ ِفُروهُ َواْستَػغْ ﴿﴾، ِفُروهُ فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِو َواْستَػغْ : ﴿ىناؾ قاؿ هللا تعاىل
 ،وبُت احلُت واحلُت ،والعودة والتوبة بُت الفينة والفينة ،صعبة، وحتتاج إىل األوبة ،ألف الستقامة عسرة

. فالستقامة أمرىا شديد  

َا ِإذَلُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِو َواْستَػْغفِ :ىلقاؿ تعا ثْػُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أَّنَّ َا َأََن َبَشٌر مِّ (.6﴾ )فصلت: ُروهُ ﴿ُقْل ِإَّنَّ  

.فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت﴾﴿ ﴾ دياثل قوؿ هللا تعاىل يف سورة ىوديُوَحى ِإيَلَّ تعاىل: ﴿ فقولو  

 كيف تكوف الستقامة ؟ 

  صلى هللا عليو وسلػم. من كتابو سبحانو وتعاىل ومن سنة نبيو ، وأمر هللا تعاىل نعرفو على أمر هللا 

َنا ﴿ قاؿ تعاىل: ،ولذا دلا أمر هللا تعاىل الناس إبقامة الدين َن الدِّيِن َما َوصَّى بِِو نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيػْ َشرََع َلُكم مِّ
َنا بِِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف أَِقيُموا الدِّيَن َول تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َكبُػَر َعَلى ا ْلُمْشرِِكَُت َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ

نَػُهْم 11 جَيَْتيب ِإلَْيِو َمن َيَشاء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمن يُِنيُب )ِإلَْيِو اّللَُّ  ( َوَما تَػَفرَُّقوا ِإلَّ ِمن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ
نَػُهْم َوِإفَّ الَِّذيَن أُورِثُ  وا اْلِكَتاَب ِمن بَػْعِدِىْم َلِفي َشكٍّ َوَلْول َكِلَمٌة َسبَػَقْت ِمن رَّبَِّك ِإىَل َأَجٍل مَُّسمِّى لَُّقِضَي بَػيػْ

ْنُو ُمرِيٍب ) ُ ِمن ِكَتاٍب وَ 11مِّ أُِمْرُت ( فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َول تَػتَِّبْع أَْىَواءُىْم َوُقْل آَمنُت ِبَا أَنَزَؿ اّللَّ
ُ رَبػَُّنا َورَبُُّكْم لََنا أَعْ  َنُكُم اّللَّ نػَ أِلَْعِدَؿ بَػيػْ ُ جَيَْمُع بَػيػْ َنُكُم اّللَّ نَػَنا َوبَػيػْ َنا َوإِلَْيِو اْلَمِصَُت َمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم ل ُحجََّة بَػيػْ

( . 11-11﴾. الشورى )(11)  

.الستقامة كما أمر هللا عز وجل على الستقامة ، فاألمر ف  

.ولذا أمر الستقامة أمر عظيم   
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القوانُت كهللا أوامره ليست   ،يعلم السر وأخفى ، هللاالستقامة تتناسب مع جالؿ هللا جل يف عاله هللا 
 ،فا يعلم السر وأخفى ،أما أمر هللا عز وجل فال ديكن أف تتحايل عليو ،القانوف تتحايل عليو ،الوضعية

عن الستقامة:لذا قاؿ عمر رضي هللا تعاىل عنو  ،يعلم ما يف قلبك  

 )) أف تستقيم على األمر والنهي، ول تروغ روغاف الثعلب((.  

ع هللا عز وجل ل يصلح.مروغاف الثعلب ديشي مع القوانُت لكن   

.ولذا الستقامة أمرىا عظيم   

اإلنساف ادلستقيم ىو الذي يقف بُت يدي هللا كل يـو سبعة خواين واحبائي أف نتفقد أحوالنا ، فونصيحيت إل
سَتِقيَم ﴾ الفاحتة ) :عشر مرة ويقوؿ

ُ
َراَط ادل وادلستقيم على أمر هللا عز وجل يف ظاىره ( ، 6﴿اىِدنَػػػػا الصِّ

وابطنو يف أفعالو وأقوالو يف حالو ومع غَته يؤدي حق هللا عز وجل يف حق غَته ىذا الذي قاؿ هللا عز وجل 
ُ مُثَّ اْستَػَقاُموافيو  تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َألَّ خَتَاُفوا َوَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبْْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتْم  : ﴿ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اّللَّ

نْػَيا َويِف اآْلِخَرِة ۖ َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيهَ 13ُتوَعُدوَف) َما ا ( ََنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ
ْن َغُفوٍر رَِّحيٍم)11َتدَُّعوَف) ( َوَمْن َأْحَسُن قَػْوًل ّمَِّّن َدَعا ِإىَل اّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَؿ إِنٍَِّت ِمَن 11( نُػُزًل مِّ

َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َويلّّ ( َوَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَل السَّيَِّئُة ۚ اْدَفْع اِبلَّيِت ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَّ 11اْلُمْسِلِمَُت) َنَك َوبَػيػْ ِذي بَػيػْ
يٌم) ( . 11-13﴾ فصلت )(11لَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم)ا إِ ( َوَما يُػَلقَّاَىا ِإلَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاىَ 11محَِ  

.بشر الذي يستقيم وىو يف نزع ادلوت تتنزؿ عليو مالئكة الرمحة ويُ   

صحيح مسلم امسو سفياف بن عبد هللا من الصحابة فقاؿ اي رسوؿ هللا أوصٍت فقاؿ  واحلديث يفجاء رجل 
.لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص قل رب هللا مث استقم ريب هللا   
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عن سفياف بن عبدهللا الثقفي: ) قُلُت: اي َرسوَؿ هللِا، ُقْل يل يف اإلْسالـِ قَػْوًل ل أْسَأُؿ عْنو أَحًدا بَػْعَدَؾ، ويف 
، مث اْسَتِقْم. مسلم )ت َحد َرَؾ، قاَؿ: ُقْل: آَمْنُت ابّللَِّ . ٢ٖ(، صحيح مسلم ٕٔٙيِث أيب ُأساَمَة َغيػْ  

.اساؿ هللا اف يرزقنا الستقامة   

ُ مُثَّ اْستَػَقاُموا﴿ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػُّ  ﴾ ، ا َوَل حَتْزَنُوا َوأَْبِشُروااُفو تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َألَّ ختََ ﴿يف النزع ﴾ َنا اّللَّ
تبدأ ادموف عليو ول حتزنوف على ما تركتموه خلفكم من الذرية واألبناء، تبشرىم أل خوؼ عليكم ِبا أنتم ق

 :أبربعة دور، واإلنساف يف ىذه احلياة دير نزع سينتقل من دار إىل دار يف الألف ىذا الذي  ،البشارة أل خيافوا
.موبطن أ وىو جنُت يف :األوىلالدار  - 1  

.الدار الثانية ىذه احلياة الدنيا - 1  

. الدار الثالثة حياة الربزخ - 1  

  .لو نصيب على الدنيا ولو نصيب على اآلخرة ،ومسي برزخا ألنو بُت الدنيا وبُت اآلخرة

.دار اخللود إما جنة وإما َنر  - 1  

.ناف أسأؿ هللا عز وجل أف جيعلنا وإايكم من أىل اْل  

 هوادلالئكة تبشر  ،فهذه أربعة دور فاإلنساف يف دار الربزخ وىو يف النزع إف كاف مستقيما تتنزؿ عليو ادلالئكة
ل ختافوا عما أنتم مقدموف  ،والبشارة اليت بعدىا ل حتزنوا ،أوؿ بشارة ل ختافوا وتقوؿ ل ختاؼ ول حتزف،

تبشرىم، وىؤلء يقياً  فادلالئكة ،شابو الذرية واألبناء وماوه خلفكم من ادلاؿ و معليو ول حتزنوا عما تركت
ليسوا فقط ، ﴾عمل صاحلا وقاؿ إنٍت من ادلسلمُتومن أحسن قول ّمن دعا إىل هللا و مسلمُت، قاؿ تعاىل: ﴿

َوَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَل السَّيَِّئُة اْدَفْع اِبلَّيِت ِىَي ﴿، قاؿ تعاىل: مسلمُت وإَّنا أيضا يعاملوف السيئة ابحلسنة
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َنُو َعَداوَ  َنَك َوبَػيػْ يمٌ َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ اَىا ِإلَّ ُذو َحظٍّ َوَما يُػَلقَّاَىا ِإلَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّ ، ٌة َكأَنَُّو َويلّّ محَِ
. (11-11)فصلت  ﴾َعِظيمٍ   

سَتِقيمَ ﴿اىدِ أسأؿ هللا جل يف عاله أف يرزقنا وإايؾ والستقامة وأف يرزقنا معٌت قولنا 
ُ
رَاَط ادل . ﴾نَػػػػا الصِّ  

؟صراط من الصراط ادلستقيم   

لعظيم عند هللا عز الوساـ ا﴾ ، ٱلَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهمْ يف قولو تعاىل: ﴿ِصَراَط صراط الذين أنعم هللا عليهم 
وعنواف من أنعم هللا عليو كما قاؿ هللا عز  ،وأف تكوف ّمن أنعم هللا عليهم، ستقامة تكوف على ا وجل أف

دِّيِقُتَ : ﴿وجل  ُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَُِّت َوالصِّ َ َوالرَُّسوَؿ فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم اّللَّ َوالشَُّهَداِء  َوَمْن ُيِطِع اّللَّ
(.66النساء ) ﴾َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقاَوالصَّاحِلَُِت   

ىؤلء ىم الذين أنعم هللا تعاىل عليهم.   

سَتِقيَم ﴾.  العبد ادلطلوب منو على وجو الوجوه وىو بُت يدي هللا أف يقرأ الفاحتة
ُ
َراَط ادل اليت فيها ﴿اىِدنَػػػػا الصِّ

ما معٌت الصراط؟   

وف مرا فتلفظ ول تكن حلوا ل تكالصراط، تلفظ فتلفظ، ن حلوا فتبلع ول تكوف مرا العرب تقوؿ ل تك
ىذا الصراط  ، يبلع الناس من لدف آدـ إىل قياـ الساعةيبلع الناس كلهم،  فالصراط الذي ،أي تبلع فتسطر

والصراط  ،الطريق ادلوصل وغَت ادلوصل يسمى طريقا ول يسمى صراطا، ففقط ىو ادلوصل  جل يف عاله 
َ والسبل طرؽ معبدة مذللة مسهلة ، فيو السبل  َهُدواْ ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا ۚ َوِإفَّ ٱّللَّ ، قاؿ تعاىل: ﴿َوٱلَِّذيَن جََٰ

، ابْلمع.(66)َلَمَع ٱْلُمْحِسِنَُت﴾ العنكبوت   

عهم فا جل يف عاله أوجد خلقا رابىم وصن ،جرىا الناس، وىذه الطرؽ ىالصراط فيو سبل وفيو غَت السبل
ليو رسوؿ هللا السنن اليت ىجرىا الناس ّما كاف ع، غَت متبعة اليدعو إىل ىذه السبل الغَت مضيئة  ،على عينيو
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 فالصراط، سبل السبل وغَت الفهذا كلو صراط  ،فهم يدعوف إليو ويعرفوف الناس هبا صلى هللا عليو وسلػم،
سَتِقيَم ﴾ فأنت دلا تقوؿ: ﴿اىِدنَػػ، الطريق الذي جيمع الناس كلهم 

ُ
رَاَط ادل تدعو هللا تعاىل أف جيعلك ػػا الصِّ

فأنت تتخلص  ،ّمن يدعو إىل السنن ادلهجورة واألشياء اليت ألفها الناس وتكوف عند هللا عز وجل غَت زلبوبة
بعض الناس قد يصده عن سبيل  ،شياء تصد عن سبيل هللا، ىنالك أمن العادات والتقاليد واألىواء والعقوؿ

ۤ أُمَّةعراؼ والتقاليد وكما ذكر هللا تعاىل يف ايتُت يف سورة الزخرؼ هللا األ
َءََن َعَلىَٰ ࣲ ﴿ َبۡل قَاُلۤو۟ا ِإَنَّ َوَجۡدََنۤ َءااَبۤ

ۤ َءاثَػَٰرِِىم مُّۡهَتُدوَف، وََكذَ 
َءََن مِّن نَِّذيٍر ِإلَّ قَاَؿ ࣲ ِلَك َمۤا أَۡرَسۡلَنا ِمن قَػۡبِلَك ِفی قَػۡريَةَٰٰ  َوِإَنَّ َعَلىَٰ َرُفوَىۤا ِإَنَّ َوَجۡدََنۤ َءااَبۤ ُمتػۡ
ۤ أُمَّة

ۤ َءاثَػَٰرِِىم مُّۡقَتُدوَف ﴾ ࣲ َعَلىَٰ
هللا عز  على أمر اذلداية، اذلداية أف تستقيم ىذه تعلى آاثرىم ل ليسَوِإَنَّ َعَلىَٰ

 تعاىل سبحاف هللالذا ، بعض الناس يضلو عقلو ،آلابء واألجدادوجل على وحي هللا، وليس أف تقتدي اب
ية فضل ومنة من هللا عز اذلدا ،وليست خاصة أبصحاب األنساب ،خاصة أبصحاب العقوؿاذلداية ليست 

، لذا نساف كاف عقلو سبب ضاللو،كم من إفاذلداية ل تعرفو بعقل شاء، يوجل يهدي إليو وجيتيب من 
على العقل. مقدـوىو  ليو وسلػمسنة رسوؿ هللا صلى هللا ععلماؤَن يقولوف أف النقل اثبت يف كتاب هللا ويف   

 علم العليم وعقل العاقل اختلفػا *** من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا

 فالعلم قاؿ أَن أحرزت غايتػو *** والعقل قاؿ أَن الرمحن يب عرفا

 فأفصح العلم إفصاحاً وقاؿ لو *** أبيّنا الرمحن يف قرآنو اتصفػا

العقل رأس العلم و انصرفافباف للعقل أف العلػم سيده *** وقبل   

ذا الغلبة دلن ؟ إ  

.للعلم   
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، النجاة أف يف سورة ىود بُت نوح وولده قاؿ لو : ﴿اَي بُػٍَتَّ ارَْكْب َمَعَنا﴾ ىل ااجة اليت ذكرىا هللاانظر إ
َجَبٍل يَػْعِصُمٍِت ِمَن اْلَماِء﴾، ﴿اَي بُػٍَتَّ ارَْكْب َمَعَنا﴾، نقل ،﴿  تركب معنا ، لكن الولد ﴿ قَاَؿ َسآِوي ِإىَلَٰ 

 َسآِوي ِإىَلَٰ َجَبٍل يَػْعِصُمٍِت ِمَن اْلَماِء﴾. 

 النجاة أين كانت ؟

 ﴿ارَْكْب َمَعَنا﴾.

.يف النقل وليس يف العقل  ف الضعيف إىل اْلبل ليس فيو عصمة، فالنجاةوأف أيوي اإلنسا  

نَػػػػا ﴿اىدِ  لذا ادلطلوب من العبد أف يتوجو إىل هللا عز وجل بسؤالو ،والستقامة صعبة ،خارؼالناس يضلوف بز 
سَتِقيمَ 

ُ
رَاَط ادل ﴾.الصِّ  

 ، يعٍت عندؾ ىدؼ سدد اـر فإف مل تصبو فلتكن اإلصابةيقوؿ سددوا وقاربوا  النيب صلى هللا عليو وسلػم
وحي ىناؾ وأنت يف العقل والعادات والتقاليد يف اجتاه ال ،أما يكوف اذلدؼ ىناؾ وترمي ىناؾ ،تدور حولو

  ألمر النيب صلى هللا عليو وسلػم.ىذا ليس امتثال، آخر 

سَتِقيمَ ﴿اىدِ الواجب علينا أف نسدد وأف نقارب 
ُ
َراَط ادل ، قاؿ ، هللا ما ترؾ الصراط مستقيم مهال﴾نَػػػػا الصِّ

﴾.ٱلَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهمْ ﴿ِصَراَط   

 هللا دلا نزؿ الدين ىل بقي الدين نظراي أـ أف الدين أصبح واقعا عمليا؟ 

.الصحابة والتابعُت وَتبعي التابعُت قروف زكى  لى لساف رسولو ملسو هيلع هللا ىلصهللا زكى القروف الثالثة األوىل ع  

 دلاذا ىذه التزكية؟ 
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 فالواجب على كل إنساف أف يقوؿي، نظر  ألف هللا حيب ىذا الدين الذي أنزلو أصبح عمليا ما بقي الدين
سَتِقيمَ ﴿اىدِ 

ُ
رَاَط ادل ، وعلى رأس من أنعم هللا عليهم ىم الصحابة ﴾ٱلَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهمْ ﴾، ﴿ِصرَاَط نَػػػػا الصِّ

زاد  زكاىم ، مث تهم ألف النيب صلى هللا عليو وسلػمقواـ ادلعصومُت ْلملالتابعُت وَتبعي التابعُت، وىم األو 
ياف بعده يقولوف األشياء تعرؼ قاعدة حىت يظهر البياف ظهورا ل بعلماء ادلنطق يقوؿ ، البياف زايدة عجيبة 

.إذا أردت أف توضح الشيء على وجو جلي فأيضا تعرؼ ضده ، ضدادىا أب  

سَتِقيمَ ﴿اىدِ 
ُ
رَاَط ادل ىذا الصراط العري عن أحد مل يسلكو صراط رلرد عن كل أحد، مث عرفو ﴾، نَػػػػا الصِّ

﴿َغَۡتِ ٱۡلَمۡغُضوِب مث عرفو بضده فقاؿ بعدىا ﴾، َت َعَلْيِهمْ ٱلَِّذيَن أَنْػَعمْ ﴿ِصَراَط ابتباعو الذين ساروا فيو فقاؿ 
 َعَلۡيِهۡم َوَل ٱلضَّۤالَُِّت﴾ ىذا تعريف الصراط ابلضد.

؟ د الصراط ادلستقيممن ىم الذين على أضدا  

  :صنفاف ل اثلث ذلما

 الصنف األوؿ ادلغضوب عليهم.

.الصنف الثاين الضالُت   

؟من ادلغضوب عليهم   

.الذين يعلموف ولكنهم ل يعملوف   

 من ىم الضالوف ؟

الوجوه ﴾، خاشعة ﴿ ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  -عن النصارى-قاؿ عن أىل الكتاب ، هللا بال علم الذين يعملوف
﴾، عمل بال علم .َتْصَلى ََنرًا َحاِمَيةً  وادلآؿ ﴿خاشعة واألركاف عاملة ، قاؿ: ﴿َعاِمَلٌة ََنِصَبٌة﴾ ،   
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 إذف من ىم الذين على الصراط ادلستقيم ؟

 عرؼ هللا عز وجل األشياء أبضدادىا لكي ل نكوف من ادلغضوب عليهم ,

أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دلا قرأ غَت ادلغضوب عليهم  بسنن الًتمذي، ادلعروؼ على ألسنة الناس ثبت يف جامع الًتمذي
مث قرأ ول الضالُت فقاؿ النصارى.فقاؿ اليهود   

ٌؿ ((  الراوي : عدي بن حامت الطائي | ادث :  احلديث: )) اليهوُد مغضوٌب عليهم ، والنصارى ُضالَّ
، خالصة حكم ادث : صحيح، التخريج: 2131 األلباين، ادلصدر : صحيح اْلامع، الصفحة أو الرقم :

. ( مطوًل من حديث عدي بن حامت16133( واللفظ لو، وأمحد )1611أخرجو الًتمذي )  

قاؿ اإلماـ سفياف ابن عيينة: )) من فسد من علمائنا ففيو شبو من يهود ومن فسد من عبادَن ففيو شبو من 
ا الزماف مرده إىل اليهود والنصارى ، ىم سبقوَن وضلوا النصارى ((، كل الفساد الواقع يف الدنيا يف ىذ

وأضلوا، كما قاؿ هللا عنهم يف سورة ادلائدة ضلوا واضلوا عن النصارى، وهللا جل يف عاله بعث لنا نبينا دمحما 
ِبُعوُه َوَل تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ملسو هيلع هللا ىلص وبعثو لنا ابلصراط ادلستقيم، قاؿ تعاىل: ﴿ َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّ 

، وقاؿ تعاىل: ﴿ ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اّللَِّ َعَلى َبِصَتٍَة أَََن َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت ( 111ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو ﴾ األنعاـ )
(.132َوُسْبَحاَف اّللَِّ َوَما َأََن ِمَن اْلُمْشرِِكَُت﴾ سورة يوسف )  

، كل وإَّنا يبلع كل الناس ، أما الصراط  ىو الذي جيمع والذي يبلع ليس فقط جيمعفالسبل ىي اليت تفرؽ
 .فالستقامة ىي اليت جتمعهم وىي اليت تقرهبم وتوفقهم وجتمع كلمتهمالستقامة، عليهم الناس يكوف مهيمن 

نَػُهْم﴾ العلة واآلفة قاؿ تعاىل: ﴿َوَما تَػَفرَُّقوا ِإلَّ ِمن بَػْعِد َما َجاَءُىُم ا  .البغي والظلم وعدـ العدؿْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ
األمة امدية تعصف هبا أمواج ودتر هبا ذه ى ،ىذه معامل مهمة جدا ذلذه األمة امدية الباقية إىل يـو الدين

فنت، وحاذلا كحاؿ البحر يعًتيها ادلد واْلزر، فتارة الدعوة منتشرة يف فًتة مد، وَترة الدعوة فيها تضيق، 
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فهناؾ مد وجزر، وادلهم أف نبقى مستقيمُت وأف نبقى على الستقامة، وأف نبقى على قاؿ هللا وقاؿ رسوؿ 
:قاؿ اإلماـ الذىيبهللا قاؿ الصحابة، كما   

قاؿ الصَّحابَُة ىم أُوُلو الِعْرفافِ               ُم قاؿ هللاُ قاؿ َرُسولُػو  العِػلْ   

بُت الرَّسوِؿ وبَُت رأِي ُفالفِ     ما العلُم َنْصُبَك للِخالِؼ سفاىًة   !  

ر وعلم ومهة ىل يقظو وتذكر وتبصمع التوبة ومع استغفار، ألف الستقامة حتتاج إالستقامة ل تكوف إل 
.صدؽ وإخالص مع هللا عز وجل وعمل و   

وإلخواين مجيعا.ىذه وصييت بنفسي   

والصدؽ واإلخالص. اسأؿ هللا رب العرش العظيم أف يرزقنا وإايكم الستقامة  

لو وصحبو أمجعُتلى نبينا دمحم وعلى اوسلم وابرؾ عوصلى هللا   
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مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل   

  

ادلوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف ) يبث من خاللو الدروس ( – 1  

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوؾ : – 1  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

قناتنا على التيلغراـ : -  1  

http://t.me/meshhoor 

 

خدمة الواتس اب للرجاؿ من خالؿ ىذه األرقاـ : – 1  

 

 للرجاؿ {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

 

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

