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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

رمَحُه هللُا تعاىل وأسكَنُه -السَّعديُّ لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي. قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر 
 َواألحكامِ  َواألْخَّلقِ  َوالتَّوحْيدِ  العَقاِئدِ  ِعلمِ  يف مِ الَعّلَّ  امللكِ  فَتُح الرَّحيمِ " يف كتاِبِه: -فسيَح جنانِهِ 

 " قاَل رمَحُه هللاُ: ن القرآنِ مِ  ستنَ َبطةِ املُ 
 :واالقتصادُ  واالعتدالُ  يف كلِ  األمورِ  طُ وسُّ التَّ 

 :ةٍ وخاصَّ  ةٍ عامَّ  كثريةٍ   يف آايتٍ  القرآنُ  عليهِ  قد دلَّ  اجلليلُ  هذا اخللقُ 
ها، يف كلِ  أمورِ  وذلكَ  وَسط   ةَ األمَّ  أبنَّ هذهِ  ، واإلخبارُ آايتٍ  ةِ يف عدَّ  سطِ والقِ  ابلعدلِ  : األمرُ ةِ ن العامَّ فمِ 

ن هم مِ وا هلم أو لبعضِ  جعلُ وا فيهم حّتَّ ن َغلَ مَ  هم بنيَ حبقوقِ  ، والقيامِ ابألنبياءِ  يف اإلميانِ  فهم وسط  
هم أو مل وا ببعضِ وهم، فكفرُ ن جفَ مَ  هلم، وبنيَ  فيهم والعبادةِ  ن الغلو ِ ، مِ وهُ ما جعلُ  ةِ اخلاصَّ  هللاِ  حقوقِ 

  هم.وا حبق ِ يقومُ 
 هم بهِ ، وخصَّ بهِ  هم هللاُ لَ ما فضَّ  جبميعِ  تْ واعرتفَ ، هللاُ  هُ أرسلَ  بكلِ  رسولٍ  تْ آمنَ  -احلمدُ  وهللِ - ةُ األمَّ  وهذهِ 

 وا فيهم.، ومل يغلُ كمالٍ   يف كلِ  صفةِ  اخللقِ  هم أرفعَ تْ يت جعلَ الَّ  ن املزااي واخلصائصِ مِ 
اتباًعا  هللاُ  بهِ  وا ما مل أيذنْ مُ ذين حرَّ . الَّ واملشركنيَ  دةِ املتعب ِ  هبانِ ن الرُّ مِ  باتِ ي ِ الطَّ  ن حرَّمَ مَ  بنيَ  وهم وَسط  

، هم ابملعروفِ ذي أيمرُ الَّ  يَّ األم ِ  بَّ وا النَّ بعُ ، بل اتَّ واخلبائثَ  ماتِ احملرَّ  ن استحلَّ مَ  ، وبنيَ يطانِ الشَّ  خلطواتِ 
 .عليها اخلبائثَ  مُ ، وير ِ باتِ ي ِ هلم الطَّ  لُّ ، ويُِ رِ وينهاهم عن املنكَ 

ْر تَ ْبِذيرًا{: هِ يف قولِ  فقاتِ يف النَّ  واالعتدالِ  طِ وسُّ ابلتَّ  هللاُ  وقد أمرَ  }َواَل ََتَْعْل َيَدَك  ،[26]اإلسراء: }َواَل تُ َبذِ 
 طنيَ وأثىن على املتوس ِ  ،[29]اإلسراء: َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلومًا حمَُّْسورًا{

 فقةَ النَّ  ، وهذا يشملُ [67]الفرقان: أَنَفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يَ ْقرُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذِلَك قَ َوامًا{}َوالَِّذيَن ِإَذا : فقالَ 
 .اإلنفاقِ  وجوهِ  يف مجيعِ  والبهائمِ  نيَ ن اآلدمي ِ مِ  كِ واملمالِ  والعيالِ  واألهلِ  فسِ لى النَّ ع

ما  ، ومبا ينبغي وتركِ ابلواجباتِ  قامَ  ، حيثُ هِ حكمتِ  وكمالُ  اإلنسانِ  قِ لُ خُ  فيها اعتدالُ  احلالَ  فإنَّ هذهِ 
 ال ينبغي.

، فإنَّ دمَ النَّ  العبدَ  مينعُ  ، وأنَّهُ ن اقتصدَ مَ  ، وما عالَ رَّ بركةٍ سِ  أيًضا: أنَّ يف االعتدالِ  ذلكَ  ن فوائدِ ومِ 
: اي هِ حالِ  ، أو لسانِ هِ مقالِ  بلسانِ  يقولُ  ، وجعلَ احلسراتُ  بهِ  تْ لعبَ  واحتاجَ  إذا أملقَ  يف اإلنفاقِ  فَ املسرِ 

 .ذلكَ  ين مل أفعلْ ليتَ 
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، أو سدَّ هبا ن الواجباتِ هبا واجًبا مِ  ها، وأقامَ ها يف حمل ِ وضعَ  على نفقةٍ  العاقلُ  ال يندمُ  فإنَّهُ  دُ ا املقتصِ وأمَّ 
 .احلالةِ  هذهِ   ملثلِ إالَّ  دُ قصَ ال يُ  ، فإنَّ املالَ ن احلاجاتِ مِ  حاجةً 

 األمرُ  عليهِ  عنها شقَّ  فًا معتاًدا أمورًا، إذا عجزَ مرتَ  يكونَ  أنْ  ، ال بدَّ فقاتِ يف النَّ  فَ وأيًضا فإنَّ املسرِ 
 .احلالةِ  ن هذهِ مِ  سامل   ، فإنَّهُ لِ املعتدِ  خبّلفِ  هُ محلُ  عليهِ  ، وثقلَ بُ الصَّ  عليهِ  ، وكبَ كبريةً   ةً مشقَّ 

 يعرفَ  نيا أنْ الدُّ  تدبريِ  معرفةُ  ذي هوَ الَّ  دُ شْ . فالرُّ دِ شْ قسمي الرُّ  أحدُ  فقةِ يف النَّ  وأيًضا فإنَّ االعتدالَ 
 ا، وعلمَ ها ويبذهلُ يصرفُ  كيفَ   عرفَ  تْ إذا حصلَ  منها، ثَّ  افعَ النَّ  ها فيها، فيسلكُ لُ يت يص ِ الَّ  رقَ الطُّ 
 ديًنا ودنًيا، وشرًعا وعقًّل. افعةِ النَّ  ن العلومِ مِ  دبريَ التَّ 

 والعفوُ  اإلحسانُ ثَّ قاَل رمَحُه هللاُ تعاىل: 
ُالتُ كُ حسبُ الشيخ:  ُالعدلُ ُطُ وسُ ، ُمن ُختلُ هو ُوهو ُفكلُ منُاإلفراطُوالتُ ُصُ ، فريطُُوالتُ ُمنُاإلفراطُ ُفريط،

فيهُوالُُالُإفراطُ ُهُعدلُ ُكلُ املستقيمُ ُراطُ ،ُوالص ُ املستقيمُ ُراطُ هُالص ُ لعبادُ ُتعاىلُقدُشرعُ ُ،ُوللاُ كالمهاُاحنرافُ 
ُوإّنُ والُجفاءُ ُ،ُوالُغلوُ تفريطُ  ُي ؤتُ ، ُاإلفراطُوالتُ نيُ ذيلتُ هاتنيُالرُ ُيفُأحدُ ُمنُالوقوعُ ُاسُ ىُالنُ ا ُوكلُ : ُفريط،
ُاألمرينُ ُراجعُ ُاألممُ ُضاللُ  ُفاإلفراطُ إىلُهذين ُوللاُ احلدودُ ُجماوزةُ ُ، ُتعاىلُيقولُ ُ، ُف ال ُُاّلل ُ ُح د ودُ ُ}ت ْلكُ :

 .هُ يفُالواجباتُأبدائُ ُهوُإخاللُ ُفريطُ والتُ [،229ُ]البقرة:ُت  ْعت د وه ا{
 


