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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادلقدمة

 :الفضائل والربكات، وقاؿ هللا يف زلكم اآلايتاحلمد  الذي خصَّ من استقاـ بكثًن من 
ُ ُُثَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ زَبَاُفوا َوال رَبَْزنُوا َوأَْبِشُرو ﴿ ِإفَّ الَِّذيَن  ا قَاُلوا َربػَُّنا اَّللَّ

ُتْم ُتوَعُدوَف ﴾ ]فصلت:   [.ِِٖٓبْْلَنَِّة الَِِّت ُكنػْ

ُ ُُثَّ اْستَػَقاُموا َفال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم ََيَْزنُوَف ﴾  وقاؿ عز وجل: ﴿ ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربػَُّنا اَّللَّ
 [.ٖٔ]األحقاؼ:

آَمْنُت ِِب ُُثَّ  ُقلْ »ُث الصالة والسالـ على خًن الورى ، خًن من استقاـ وهبا أمر فقاؿ : 
 .(ٔ)«اْسَتِقمْ 

 أما بعد:

وقد أُمر هبا صفوة خلق هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ جل يف عاله  ،االستقامة طريق السائرين إىل هللا
 ،[ٕٔٔ}فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّو دبَا تَػْعَمُلوَف َبِصًٌن{ ] سورة ىود: 

 فما حقيقة االستقامة، وما حكمها، وما فضائلها، وما ىي مسائلها، وأحببت أف أبٌن
وىي  (ٕ)مسائل االستقامة يف ىذا البحث، وقد امسيتو " وبل الغمامة دبسائل االستقامة "

 اآليت:على النحو 

 . تعريف االستقامة األوىل : ادلسألة 

                                                           
 أخرجو مسلم يف صحيحو .  - ٔ
الدعوة واإلرشاد وتوعية اْلاليات  ، ربت إشراؼ مجعية اللقاءات القرآنيةأصل ىذا البحث زلاضرة ضمن سلسلة  - ٕ

 ىػ . ٕٗٗٔ/ٔ/ ٕٛاألربعاء ، والِت أقيمت عن بعد عرب برانمج الزـو يف يـو جبنوب مكة
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  . حكم االستقامة الثانية : ادلسألة 

 . االستقامة يف االستعماؿ القرآينالثالثة : ادلسألة 

 . أساليب القرآف يف عرض االستقامة الرابعة : ادلسألة 

 . من آايت االستقامة يف القرآف ادلسألة اخلامسة : 

 . النبويةالسنة   أحاديث االستقامة يف ادلسألة السادسة :

 . أمهية االستقامة السابعة : ادلسألة

 . فضائل االستقامة : ادلسألة الثامنة

 . االستقامة؟ما الذي يعٌن على ربقيق  التاسعة : ادلسألة

 . : رلاالت االستقامة ادلسألة العاشرة

 . ادلسألة احلادية عشرة: أنواع االستقامة

 . ادلسألة الثانية عشرة: من معوقات االستقامة

 . ادلسألة الثالثة عشرة: اآلاثر ادلرتتبة على االضلراؼ عن االستقامة

 . ادلسألة الرابعة عشرة: صور مشرقة من استقامة سلفنا الصاحل

 . ادلسألة اخلامسة عشرة: اكتماؿ االستقامة
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 ادلسألة األوىل : تعريف االستقامة

واالستقامة، يقاؿ  "االستقامة يف اللغة مصدُر فعِل )استقاـ(، ومعناه انتصب واعتدؿ.  لغة:
؛ فاالستقامة ضد االعوجاج وااللتواء. ويقاؿ استقاـ لو  "يف الطريق الذي على خط مستو 

األمر، إذا انتظم وسار على ضلو معتدؿ مستقر. ويوصف الشيء أبنو قائم وُمقاـ. ويقاؿ: 
، أي أكثر استقامة. ويف تفسًن قولو  سورة النساء: {] لكاَف خًنًا ذلم وأقوـَ }تعاىل ىذا أقـو

، من  االستقامة عدَؿ وأصوَب يف القوؿ. وىو من)وأقوـَ(  يقوؿ: وأَ  " :[ قاؿ الطربيٙٗ
 . (ٔ)"  [ٖٓسورة ادلزمل: قوؿ هللا: }َوأَقػَْوـُ ِقيال{ ] 

 تنوعت أقواؿ السلف يف معىن االستقامة ، وإليك طرفًا منها: شرًعا:

 عن االستقامة، فقاؿ: )أف ال تشرؾ ِب شيئاً (. -هنع هللا يضر-سئل أبو بكر الصديق -ٔ

: )االستقامة: أف تستقيم على األمر والنهي وال تروغ -هنع هللا يضر-وقاؿ عمر بن اخلطاب  -ٕ
 روغاف الثعالب (.

 : )إخالص العمل  (.-هنع هللا يضر-وقاؿ عثماف  -ٖ

 : )أبهنا أداء الفرائض (. -هنع هللا يضر-وقاؿ علي  -ٗ

فعملوا بطاعتو، واجتنبوا  هللا، : )استقاموا على أمر-رمحو هللا-وقاؿ احلسن البصري  -٘
 (.معصيتو

 : )استقاموا على شهادة أف ال إلو إال هللا حىت حلقوا ِب (.-رمحو هللا-وقاؿ رلاىد  -ٙ

 : )االستقامة على طاعة هللا (.-رمحهما هللا-وقاؿ ابن زيد وقتادة  -ٚ

 : )العمل على وفاؽ القوؿ (.-رمحو هللا-وقاؿ سفياف الثوري  -ٛ
                                                           

 ( .ٛٓٔ/ٚتفسًن الطربي ) - ٔ
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 : )اإلعراض عما سوى هللا (.-رمحو هللا-ؿ الربيع بن خيثم وقا -ٜ

: )ال يكوف ىّم أحدكم يف كثرة العمل، ولكن ليكن مهو يف -رمحو هللا-وقاؿ وىب -ٓٔ
 .د يصلي وىو يعصي هللا يف صالتو (إحكامو وربسينو، فإف العبد ق

  الباقية (.: )الزىد يف الفانية، والرغبة يف-رمحو هللا-وقاؿ الفضيل بن عياض  -ٔٔ

: )االستقامة على زلبة هللا وعبوديتو، وعدـ االلتفات عنو -رمحو هللا-وقاؿ ابن تيمية  -ٕٔ
 )أعظم الكرامة، لزـو االستقامة (. وقاؿ أيًضا : مينة أو يسرى (.

 : )االجتهاد يف اقتصاد (.-رمحو هللا-وقاؿ شيخ اإلسالـ اذلروي  -ٖٔ

)االستقامة درجة هبا كماؿ األمور وسبامها، وبوجودىا : -رمحو هللا-يقاؿ القشًن  -ٗٔ
 حصوؿ اخلًنات ونظامها، ومن مل يكن مستقيماً يف حالتو، ضاع سعيو وخاب جهده (.

 (. اخلصلة الِت هبا كملت ااسن، وبفقدىا قبحت ااسن:)-رمحو هللا-يوقاؿ الواسط -٘ٔ

تداخلت فتلخيصها: اعتدلوا على طاعة : )ىذه األقواؿ وإف -رمحو هللا-قاؿ اإلماـ القرطيب 
 هللا، عقداً، وقوالً، وفعاًل، وداوموا على ذلك (.

-ومن ىذا نفهم أف االستقامة تعين التمسك ِبلدين كلو والثبات عليو ولذلك قاؿ ابن القيم
: " فاالستقامة كلمة جامعة، آخذة دبجامع الدين، وىي القياـ بٌن يدي هللا على  -رمحو هللا

..  واالستقامة تتعلق ِبألقواؿ واألفعاؿ، واألحواؿ، والنيات لصدؽ والوفاء.حقيقة ا
 .( ٔ)فاالستقامة فيها وقوعها ، وِب، وعلى أمر هللا"

  

                                                           
 ( .ٜٕ٘هتذيب مدارج السالكٌن )ص: - ٔ
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 ادلسألة الثانية: حكم االستقامة

واجب من الواجبات، ومسئولية من ادلسئوليات الِت كّلفنا هبا رب األرض والسموات، ولقد 
}فَاْسَتِقْم َكَما وشريعًة، ىداًي ومنهًجا أمر هللا عز وجل نبيو ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعو أف يلتزموا هبا عقيدًة 

 [ٕٔٔ: ىودَمُلوَف َبِصًٌن{ ] سورة أُِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّو دبَا تَػعْ 

أمر نبيو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، ومن معو، من ادلؤمنٌن، أف يستقيموا  : "-رمحو هللا-قاؿ الشيخ ابن سعدي
كما أمروا، فيسلكوا ما شرعو هللا من الشرائع، ويعتقدوا ما أخرب هللا بو من العقائد 

ويدوموا على ذلك، وال يطغوا أبف يتجاوزوا ما  الصحيحة، وال يزيغوا عن ذلك مينة وال يسرة،
 حده هللا ذلم من االستقامة.

وقولو: }ِإنَُّو دبَا تَػْعَمُلوَف َبِصًٌن{ أي: ال خيفى عليو من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها، 
 .( ٔ)"ففيو ترغيب لسلوؾ االستقامة، وترىيب من ضدىا

 االستقامة يف االستعمال القرآين لثة:ادلسألة الثا

( ٚٗ( مرة، والذي خيص موضوع االستقامة منها )ٓٙٙوردت مادة )ؽ و ـ( يف القرآف )
 .(ٕ)مرة

  .(ٖ)االستقامة يف القرآف دبعناىا اللغوي، وىو: االعتداؿ، واالستواء، وااللتزاـ وجاءت

                                                           
 ( .ٜٖٓتفسًن السعدي )ص: - ٔ
 .ٜٛٛ،ٜٚٛينظر: ادلعجم ادلفهرس الشامل، عبد هللا جلغـو ص - ٕ
 ٜٛٗ/ٕٔينظر: لساف العرب، ابن منظور  - ٖ
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 (1)القرآن يف عرض االستقامة أساليب الرابعة:ادلسألة 

 أسلوب األمر:: أواًل 

َكْيَف َيُكوُف لِْلُمْشرِِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد اَّللَِّ َوِعْنَد َرُسولِِو ِإالَّ الَِّذيَن }ذلك قولو تعاىل:  ومثاؿ
{  َعاَىْدُُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاـِ َفَما اْستَػَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا ذَلُْم ِإفَّ اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمتَِّقٌنَ 

ىذه اآلية وما بعدىا سبب الرباءة من ادلشركٌن، وإمهاذلم أربعة أشهر، ُث  بينت [.ٚ]التوبة:
قتاذلم، وذلك ىو نقضهم العهود، وأهنم معتدوف بكل ما تعين الكلمة؛ لكن االستثناء يظهر 
ىنا للمعاىدين من ادلشركٌن ادللتزمٌن؛ فإف استقامتهم ىذه على العهود جعلت ضرورة ادلعاملة 

دلثل ِبلنسبة للمسلمٌن، ُث تذيل اآلية ِبْلملة التقريرية، وميكن أف تكوف تعليلية ببياف أف ِب
 .(ٕ)هللا تعاىل َيب ادلتقٌن، الذين خيافوف من غضب هللا تعاىل بعدـ التزاـ أوامره ونواىيو

دبعىن   {َكْيَف َيُكوُف لِْلُمْشرِِكٌَن َعْهدٌ }االستفهامي االستنكاري يف قولو تعاىل:  واألسلوب
كيف ال يكوف؛ ليفيد مدى بشاعتهم، وِبلتايل فإف ادلعاملة ِبدلثل من سباـ االستقامة الِت أمر 

 ادلسلموف ِبلتزامها.

أثناء ادلعركة قد تشحن النفوس ضد ادلشركٌن، وِبلتايل ال يضبط ادلسلموف أنفسهم أماـ  ويف
 جاءت أبسلوب األمر وبعدىا قاتليهم، وِبلتايل فإف االستقامة مع من استقاـ من ادلشركٌن

 ترغيب أبف هللا تعاىل َيب ادلتقٌن؛ دلا يف أمر هللا تعاىل وترغيبو من عظيم األثر يف االلتزاـ.

اآلية أف األصل يف اإلسالـ الرمحة والعفو والصفح؛ لكن الذي يستهزئ ِبلعهود الِت  وتوضح
أال زبتلط األمور فيعامل من  أبرمت مع ادلسلمٌن فال عهد لو وال أماف بعد ذلك، مع أمهية

، ومن ىنا جاء األمر ِبالستقامة؛ حىت ميتاز جانب االعتداؿ يف  التـز ِبلعهد كمن ال يلتـز
 مع ادلشركٌن إف التزموا بعهودىم. لالتعام

                                                           
 ينظر: موسوعة التفسًن ادلوضوعي للقرآف الكرمي )مصطلح االستقامة ( . - ٔ
 .ٛٔٔ/ٓٔالزحيلي، التفسًن ادلنًن،  ينظر: - ٕ
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 : أسلوب الرتغيب والرتىيب:اثنًيا

يف القرآف الكرمي استعماؿ أسلوب الرتغيب والرتىيب يف قضااي كثًنة، ومنها: الرتغيب  يكثر
يف االستقامة على ادلنهج اإلسالمي، والرتىيب من اإلعراض عنو الذي خيالف مبدأ 

 االستقامة.

َناُىْم َماًء َغَدقًا}تعاىل:  قاؿ  [.ٙٔن:]اْل {َوأَلَِّو اْستَػَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيػْ

أف ذكرت اآلايت السابقة أحواؿ اْلن، وتصنيفهم إىل مسلم منصف يف ادلفهـو الرِبين  بعد
ومقتضياتو، وظامل يف ذلك، ترغب ىذه اآلية بصيغة إغرائية للخًن، أبهنم لو التزموا هنج 
 الصراط ادلستقيم، واعتدلوا يف خط احلق ألتتهم الدنيا بكثرة رزقها، وعرب عن الرزؽ الوفًن يف
اآلية ِبدلاء؛ ألنو أخص خصوص الرزؽ، وكل ىذا الرزؽ سببو االختبار يف ىذه الدنيا؛ وىنا 
أييت الرتىيب الواضح دلن عدؿ عن االستقامة، فاعرتض طريق احلق، فإنو يسلك ىذه الطريق 

 .(ٔ)دبزيد من العذاب الذي ال يتوقف

 : أسلوب التأكيد والتنكًن:اثلثًا

َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمراَِن َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل ذلك قولو تعاىل:  ومثاؿ }وََكَذِلَك َأْوَحيػْ
ميَاُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَػْهِدي بِِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِداَن َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقي  ٍم{اإْلِ

 [.ٕ٘]الشورى:

درة هللا تعاىل تظهر أيًضا بوحي هللا تعاىل إليك أيها النيب برسالة القرآف، ىذه اآلية أف ق تبٌن
 الذي يصفو أبنو روح من أمر هللا تعاىل.

يبٌن هللا تعاىل نعمتو على نبيو ملسو هيلع هللا ىلص أبنو لوال فضلو هلالج لج دلا علم عن القرآف واإلمياف شيًئا،  ُث
 وىذا اإلمياف نورًا يستضاء بو.ولكن هللا تعاىل جعل من ىذا القرآف 

                                                           
 .ٖٙٚ/ٖينظر: التفسًن الواضح، حجازي، - ٔ
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 : أسلوب ضرب ادلثل:رابًعا

}َوَىَذا ِصرَاُط َربَِّك ُمْسَتِقيًما َقْد َفصَّْلَنا اآْلاَيِت لَِقْوـٍ ما يظهر واضًحا يف قولو تعاىل:  وىو
 [.ٕ٘ٔ]األنعاـ:َيذَّكَُّروَف{ 

القلب ويعمر ِبإلمياف، يرد هللا تعاىل ىدايتو إىل اإلمياف يقذؼ يف قلبو النور؛ فينفسح  من
ومن كاف غًن ذلك ويريد أف يبقى على الضاللة، وينحرؼ عن االستقامة الِت ىي سبيل 

ىذا القلب ضيًقا ليس للخًن فيو  -بتقدير هللا تعاىل وحده-النجاة، فإف ىذه الذنوب ذبعل
التصرؼ؛  هللا تعاىل جيعل عليهم بشـؤ ذنوهبم النجاسة العظيمة، فهم سيئوا فإفمنفذ، وىكذا 

ألهنم غًن مسلمٌن؛ فكما ال يستطيع ابن آدـ أف يبلغ السماء، فكذلك ال يقدر على أف 
 .(ٔ)يدخل التوحيد واإلمياف قلبو حىت يدخلو هللا يف قلبو

 آايت االستقامة يف القرآنمن : اخلامسةادلسألة 

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت  َعَلْيِهْم َغًْنِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالٌَِّن ﴿ اْىِداَن الصِّ
 [.ٚ، ٙ﴾ ]الفاربة: 

َف ﴾ ]يونس: يَػْعَلُمو  اَل  الَِّذينَ  َسِبيلَ  تَػتَِّبَعافِّ  َواَل  فَاْسَتِقيَما َدْعَوُتُكَما ُأِجيَبتْ  َقدْ  قَاؿَ  ﴿ ♦
ٜٛ.] 

 [.ٕٔٔ: ىود] ﴾ َبِصًنٌ  تَػْعَمُلوفَ  دبَا ِإنَّوُ  َتْطَغْوا َواَل  َمَعكَ  ََتبَ  َوَمنْ  أُِمْرتَ  َكَما فَاْسَتِقمْ  ﴿ ♦

 [.ٖٙ: مرمي] ﴾ ُمْسَتِقيمٌ  ِصرَاطٌ  َىَذا فَاْعُبُدوهُ  َوَربُُّكمْ  َربِّ  اَّللََّ  َوِإفَّ  ﴿ ♦

                                                           
 .ٖٙٛٔ/ٗ، تفسًن القرآف العظيم، ابن أب حاُت، ٜٛ/ٕٔينظر: جامع البياف، الطربي،  - ٔ
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اَي أََبِت ملَ تَػْعُبُد َما اَل ِكَتاِب إِبْػرَاِىيَم ِإنَُّو َكاَف ِصدِّيًقا نَِبيِّا * ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو الْ  يف  َواذُْكرْ  ﴿ ♦
ًئا * اَي أََبِت ِإيّنِ َقْد َجاَءين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ أَيِْتَك فَاتَّ  ِبْعيِن َيْسَمُع َواَل يُػْبِصُر َواَل يُػْغيِن َعْنَك َشيػْ

 [.ٖٗ - ٔٗأَْىِدَؾ ِصرَاطًا َسِوايِّ ﴾ ]مرمي: 

 ذَلَادِ  اَّللََّ  َوِإفَّ  قُػُلوبُػُهمْ  َلوُ  فَػُتْخِبتَ  ِبوِ  فَػيُػْؤِمُنوا َربِّكَ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَنَّوُ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َولِيَػْعَلمَ  ﴿ ♦
 [.ٗ٘: احلج] ﴾ ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإىَل  آَمُنوا الَِّذينَ 

 [.َٖٚك لََتْدُعوُىْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ﴾ ]ادلؤمنوف: َوِإنَّ  ﴿ ♦

 [.ٙٗ: النور] ﴾ ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإىَل  َيَشاءُ  َمنْ  يَػْهِدي َواَّللَُّ  ُمبَػيَِّناتٍ  آاَيتٍ  أَنْػزَْلَنا َلَقدْ  ﴿ ♦

 اْلَعزِيزِ  تَػْنزِيلَ *  ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  َعَلى*  اْلُمْرَسِلٌنَ  َلِمنَ  ِإنَّكَ *  احلَِْكيمِ  َواْلُقْرآفِ *  يس ﴿ ♦
 [.٘ - ٔ: يس] ﴾ الرَِّحيمِ 

ـَ  َبيِن  ايَ  إِلَْيُكمْ  أَْعَهدْ  أملَْ  ﴿ ♦ * َوَأِف اْعُبُدوين  ُمِبٌنٌ  َعُدوّّ  َلُكمْ  ِإنَّوُ  الشَّْيطَافَ  تَػْعُبُدوا اَل  َأفْ  آَد
 [.ٔٙ، َٓٙىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم ﴾ ]يس: 

َنامُهَا*  َوَىاُروفَ  ُموَسى َعَلى َمنَػنَّا َوَلَقدْ  ﴿ ♦  َوَنَصْراَنُىمْ *  يمِ اْلَعظِ  اْلَكْربِ  ِمنَ  َوقَػْوَمُهَما َوصَلَّيػْ
َنامُهَا*  اْلَغالِِبٌنَ  ُىمُ  َفَكانُوا رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ﴾ اْلُمسْ  اْلِكَتابَ  َوآتَػيػْ َتِبٌَن * َوَىَديْػَنامُهَا الصِّ

 [.ٛٔٔ - ٗٔٔ]الصافات: 

َا ُقلْ  ﴿ ♦ َا ِإيَلَّ  يُوَحى ِمثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  َأانَ  ِإَّنَّ  َوَوْيلٌ  َواْستَػْغِفُروهُ  إِلَْيوِ  فَاْسَتِقيُموا َواِحدٌ  إِلَوٌ  ِإذَلُُكمْ  أَّنَّ
 [.ٙ: فصلت] ﴾ لِْلُمْشرِِكٌنَ 

 َوأَْبِشُروا رَبَْزنُوا َواَل  زَبَاُفوا َأالَّ  اْلَماَلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تَػتَػنَػزَّؿُ  اْستَػَقاُموا ُُثَّ  اَّللَُّ  َربػَُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿ ♦
ُتمْ  الَِِّت  ِِبْْلَنَّةِ  نْػَيا احْلََياةِ  يف  َأْولَِياؤُُكمْ  ضَلْنُ *  ُتوَعُدوفَ  ُكنػْ ِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي اآْلِخرَ  َويف  الدُّ

 [.ٕٖ - ٖٓأَنْػُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَف * نُػُزاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ﴾ ]فصلت: 
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َنا َوالَِّذي نُوًحا وِ بِ  َوصَّى َما الدِّينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشرَعَ  ﴿ ♦ َنا َوَما إِلَْيكَ  َأْوَحيػْ  ِإبْػرَاِىيمَ  ِبوِ  َوصَّيػْ
جَيَْتيب وَسى َوِعيَسى َأْف أَِقيُموا الدِّيَن َواَل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكٌَن َما َتْدُعوُىْم إِلَْيِو اَّللَُّ َومُ 

 [.َٖٔمْن يُِنيُب ﴾ ]الشورى:  إِلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي إِلَْيوِ 

َنا وََكَذِلكَ  ﴿ ♦ ميَافُ  َواَل  اْلِكَتابُ  َما َتْدرِي ُكْنتَ  َما أَْمرانَ  ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  َأْوَحيػْ  َوَلِكنْ  اإْلِ
 اَّللَِّ  ِصرَاطِ *  ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإىَل  لَتَػْهِدي َوِإنَّكَ  ِعَباِدانَ  ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  بِوِ  نَػْهِدي نُورًا َجَعْلَناهُ 
 [.ٖ٘، َٕ٘ما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َأاَل ِإىَل اَّللَِّ َتِصًُن اأْلُُموُر ﴾ ]الشورى:  َلوُ  الَِّذي

 [.ٔٙ: الزخرؼ] ﴾ ُمْسَتِقيمٌ  ِصرَاطٌ  َىَذا َواتَِّبُعوفِ  هِبَا سَبْتَػُرفَّ  َفاَل  لِلسَّاَعةِ  َلِعْلمٌ  َوإِنَّوُ  ﴿ ♦

َ َلُكْم بَػْعَض الَِّذي زَبَْتِلُفوَف ِِبلْ  ِعيَسى َجاءَ  َوَلمَّا ﴿ ♦ ُتُكْم ِِبحلِْْكَمِة َوأِلُبَػٌنِّ بَػيَِّناِت قَاَؿ َقْد ِجئػْ
ؼ: ِفيِو فَاتػَُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِف * ِإفَّ اَّللََّ ُىَو َربِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم ﴾ ]الزخر 

ٖٙ ،ٙٗ.] 

قَاُلوا َربػَُّنا اَّللَُّ ُُثَّ اْستَػَقاُموا َفاَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ََيَْزنُوَف * أُولَِئَك َأْصَحاُب  الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿ ♦
 [.ٗٔ، ٖٔاْْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجزَاًء دبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف ﴾ ]األحقاؼ: 

ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما ََتَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتوُ لِيَػْغفِ *  ُمِبيًنا فَػْتًحا َلكَ  فَػَتْحَنا ِإانَّ  ﴿ ♦ َر َلَك اَّللَُّ َما تَػَقدَّ
 [.ٕ، َٔعَلْيَك َويَػْهِدَيَك ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما ﴾ ]الفتح: 

لك: ادل] ﴾ ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  َعَلى َسِوايِّ  مَيِْشي أَمَّنْ  أَْىَدى َوْجِهوِ  َعَلى ُمِكبِّا مَيِْشي أََفَمنْ  ﴿ ♦
ٕٕ.] 

َناُىمْ  الطَّرِيَقةِ  َعَلى اْستَػَقاُموا َوأَلَّوِ  ﴿ ♦  [.ٙٔ: اْلن] ﴾ َغَدًقا َماءً  أَلَْسَقيػْ

 ﴿ ِإْف ُىَو ِإالَّ ذِْكٌر لِْلَعاَلِمٌَن * ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيَم * َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اَّللَُّ  ♦
 [.ٜٕ - ٕٚاْلَعاَلِمٌَن ﴾ ]التكوير: َربُّ 
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 : أحاديث االستقامة يف السنة النبويةالسادسةادلسألة 

عن أب عمرو، وقيل أب عمرة سفياف بن عبد هللا هنع هللا يضر قاؿ: قلت: اي رسوؿ هللا قل يل يف  ♦
 مسلم."قل: آمنت ِب: ُث استقم " رواه  اإلسالـ قوال ال أسأؿ عنو أحدا غًنؾ. قاؿ:

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "قاربوا وسددوا، واعلموا أنو لن ينجو أحد منكم  وعن أب ىريرة هنع هللا يضر: قاؿ ♦
"وال أان إال أف يتغمدين هللا برمحة منو وفضل "رواه  "قالوا: وال أنت اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: بعملو

 مسلم.

: " ال يستقيم إمياف عبد حىت يستقيم قلبو، عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصو  ♦
 " رواه أمحد يف مسنده .وال يستقيم قلبو حىت يستقيم لسانو

عن ثوِبف قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " استقيموا ولن ربصوا، واعلموا أف خًن أعمالكم و  ♦
 مسنده . رواه أمحد يف  الصالة، ولن َيافظ على الوضوء إال مؤمن "

إذا أصبح ابن آدـ فإف األعضاء كلها تكفر اللساف "عن أب سعيد اخلدري، رفعو قاؿ: و  ♦
رواه  ." اعوججنا فتقوؿ: اتق هللا فينا فإَّنا ضلن بك، فإف استقمت استقمنا وإف اعوججت

 سننو . يف ابن ماجو

عن دمحم بن أب كبشة األَّناري ، عن أبيو ، قاؿ: دلا كاف يف غزوة تبوؾ سارع انس إىل و  ♦
إف الصالة "أصحاب احلجر ، فدخلوا عليهم ، فبلغ ذلك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأمر فنودي: 

عالـ تدخلوف على قـو غضب هللا "، قاؿ: فأتيتو وىو شلسك ببعًنه وىو يقوؿ:  "جامعة
أفال أنبئكم دبا "اؿ: فناداه رجل: تعجبا منهم اي رسوؿ هللا ، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ؟ ق"عليهم

ىو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم َيدثكم دبا كاف قبلكم ودبا يكوف بعدكم ، 
استقيموا، وسددوا ، فإف هللا ال يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأيت هللا بقـو ال يدفعوف عن أنفسهم 

 . رواه ابن أب شيبة يف مصنفو ." بشيء
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 أمهية االستقامةة: لسابعادلسألة ا

ربقيق اذلدؼ ادلنشود من خلق اإلنساف وىو العبادة اخلاِلصة  سبحانو وتعاىل ال شريك لو  
  بقصد الفوز ِبْلناف واالبتعاد عن النًناف. 

[، وسنة ٕٔٔ]ىود:﴾ فاستقم كما أمرت ومن َتب معك﴿االمتثاؿ ألمر هللا تعاىل يف قولو: 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما جاءه سفياف بن عبد هللا الثقفي هنع هللا يضر يقوؿ: قل يل يف اإلسالـ قوالً ال أسأؿ 

 أخرجو مسلم .عنو أحداً غًنؾ، فأجابو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )قل آمنت ِب، فاستقم( 
 هللا سبحانو وتعاىل .فاالستقامة من أىم منازؿ السائرين إىل 

 (1)فضائل االستقامة: الثامنةادلسألة 

ال تستقم من أجل ىذه الثمار فتكوف استقامتك لغًن هللا ولكن استقم لتنل رضا هللا فإف 
 لقيت فقد لقيت ما حبث عنو أىل الدنيا أبمواذلم ولذاهتم ومل جيدوه .

لقد جعل هللا عز وجل دلن آمنوا بدينو حًقا، واستقاموا عليو صدقًا فضائل عظيمة ومنازؿ 
﴿ ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربػُّنَا اَّللَُّ ُُثَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة رفيعة اقرؤا إف شئتم قولو تعاىل

نْػَيا َويف َأالَّ زَبَاُفوا َواَل رَبَْزنُوا َوأَْبِشرُ  ُتْم ُتوَعُدوَف * ضَلُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ وا ِِبْْلَنَِّة الَِِّت ُكنػْ
اآْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنْػُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَف * نُػُزاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ﴾ 

 [.ٕٖ - ٖٓ]فصلت: 

 نرى ىذه الفضائل التالية:ومن خالؿ ىذه اآلايت 

فمالئكة الرمحن تتنزؿ عليهم ِبلبشرى من عند هللا سبحانو  / تتنزؿ عليهم ادلالئكة :ٔ
: " البشرى يف ثالثة  -رمحو هللا -ِبلسرور واحلبور وذلك يف ثالثة مواطن عصيبة، قاؿ وكيع

 مواطن : عند ادلوت، ويف القرب، وعند البعث " .
                                                           

 ( .ٜ٘-ٖٜ/ٔىذه ادلسألة مستفادة من كتاب الرائد دروس يف الرتبية والدعوة للشيخ مازف الفريح ) - ٔ
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 ﴾ َأالَّ زَبَاُفوا َواَل رَبَْزنُوا ﴿/ الطمأنينة والسكينة ٕ

وادلعىن: ال زبافوا شلا تقدموف عليو من أمور اآلخرة ، وال ربزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا 
 ذنوبكممن أىل وولد وماؿ ، وقاؿ عطاء : " ال زبافوا ردَّ ثوابكم فإنو مقبوؿ وال ربزنوا على 

 إين أغفرىا لكم" .ف

 / البشرى ِبْلنة:ٖ

ُتْم ُتوَعُدوَف ﴾﴿   واي ذلا من منزلة عظيمة ..ونعمة جسيمة . َوأَْبِشُروا ِِبْْلَنَِّة الَِِّت ُكنػْ

نْػَيا َويف اآْلِخَرِة ﴾/ٗ   ﴿ ضَلُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ

أي ضلن ادلتولوف حلفظكم ومعونتكم يف أمور الدنيا وأمور اآلخرة : "  -رمحو هللا-قاؿ الشوكاين
ومن كاف هللا وليو فاز بكل مطلب وصلا من كل سلافة وقيل إف ىذا من قوؿ ادلالئكة قاؿ 
رلاىد : يقولوف ذلم ضلن قرانؤكم الذين كنا معكم يف الدنيا فإذا كاف يـو القيامة قالوا : ال 
نفارقكم حىت تدخلوا اْلنة وقاؿ السدي : ضلن احلفظة ألعمالكم يف الدنيا وأولياؤكم يف 

 " .وقيل إهنم يشفعوف ذلم يف اآلخرة ويتلقوهنم ِبلكرامةاآلخرة 

 / مغفرة الذنوب :٘

﴾ َرِحيمٍ ﴿ لذنوبكم ، ﴾﴿ ِمْن َغُفوٍر  :  -رمحو هللا -قاؿ ابن كثًن ﴿ نُػُزاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ﴾
 بكم حيث غفر وسرت ورحم ولطف .

 / سعة الرزؽ وىناءة العيش : ٙ

َناُىْم َماًء َغَدقًا﴾]﴿ َوأَلَِّو اْستَػَقاُموا  ، أي لو استقاـ الناس على [ٙٔ: اْلنَعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيػْ
َناُىْم َماًء َغَدقًا ﴾طريقة اإلسالـ، واستمروا عليها أي كثًنًا ، وادلراد بذلك سعة  ﴿ أَلَْسَقيػْ
 : " أينما كاف ادلاء كاف ادلاؿ " . -هنع هللا يضر–الرزؽ كما قاؿ عمر بن اخلطاب 
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 ما الذي يعني على حتقيق االستقامة؟: التاسعةادلسألة 

االستقامة على أمر هللا نعمة عظيمة، ودرجة رفيعة، ومنة عالية، فتحقيقها َيتاج إىل جد، 
 . وتضرع، وإخبات، وتوفيق، واحرتاز واجتهاد، وصرب، واحتساب، ودعاء،

 أىم ادلعينات على ربقيق ذلك بعد توفيق هللا عز وجل ما أييت:

أواًل: الدعاء والتضرع، وسؤاذلا جبد وإخالص، وألمهية ذلك أمران بقراءة الفاربة يف كل ركعة، 
 دلا فيها من سؤاؿ الصراط ادلستقيم ادلخالف ألصحاب اْلحيم.

فالدعاء ىو العبادة، وىو سالح ادلستضعفٌن، وعدة الصاحلٌن، وال يعجز عنو إال ادلخذولٌن، 
 اذلداية واالستقامة، فال ُتطلب إال من مالكها.فا سبحانو وتعاىل مالك 

اثنياً: الثقة بنصر هللا إذ ليس أضر على استقامة ادلرء من أيسو من النصر والفرج، ذلذا صلد أف 
اإلسالـ يبث الثقة يف نفوس أبنائو ويثبتهم ويبشرىم ِبلنصر والفرج من ذلك قولو تعاىل: ﴿ 

ُتْم ُمْؤِمِنٌَن * ِإْف مَيَْسْسُكْم قَػرٌْح فَػَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ قَػْرٌح َواَل هَتُِنوا َواَل رَبَْزنُوا َوأَنػْ  ُتُم اأْلَْعَلْوَف ِإْف ُكنػْ
ـُ نَُداِوذُلَا بَػٌْنَ النَّاِس ﴾ ]آؿ عمراف:   [.ٓٗٔ، ِٜٖٔمثْػُلُو َوتِْلَك اأْلَايَّ

أَنَُّو ال إَِلَو ِإال هللاُ  اثلثاً: االشتغاؿ ِبلعلم الشرعي، فالعلم قائد والعمل تبع لو: ﴿ فَاْعَلمْ 
 َواْستَػْغِفْر ِلَذنِبَك ﴾، فأمر ِبلعلم قبل العمل.

وينبغي أف يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويشرع يف األىم ُث ادلهم، وأف يتلقى من مشايخ أىل 
السنة ادلوثوؽ بدينهم وعقيدهتم وعلمهم، "إف ىذا العلم دين، فانظروا شلن َتخذوف دينكم"،  

 ؿ مالك وغًنه.كما قا

رابعاً: احلرص على التمسك ِبلسنة، فهي سفينة النجاة، واحلذر كل احلذر من البدع 
واالقرتاب من ادلبتدعٌن، فإف ذلك ىو الداء العظيم، والضالؿ ادلبٌن، حبكم رسوؿ هللا صلى 
 هللا عليو وسلم: "من أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو فهو رّد"، ويف رواية: "من عمل عمالً 
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ليس عليو أمران فهو رد"، كما جاء يف الصحيح، فمن سن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من 
 عمل هبا إىل يـو القيامة.

 خامساً: مراقبة هللا يف السر والعلن.

: رلاىدة النفس، واذلوى، والشيطاف، وعدـ الغفلة عن ذلك، وزلاسبتها يف كل وقت  سادساً 
 وحٌن، وعلى اْلليل واحلقًن.

 ما تيسر منو، وادلداومة على ورد اثبت. : اإلكثار من تالوة القرآف، وزلاولة حفظو أوسابعاً 

اثمناً: اإلكثار من ذكر هللا عز وجل، وادلداومة على أذكار الصباح وادلساء، وأذكار وأدعية 
و ادلناسبات ادلختلفات، فمن مل يوفق للغزو واْلهاد، وال لصياـ اذلواجر وقياـ الليايل، فال يفوتن

 أف يعوض عن ذلك بلسانو، ففي الصحيح: "ال يزاؿ لسانك رطباً من ذكر هللا".

: احلرص على سالمة القلب، واحلذر من أمراض القلب ادلعنوية، كاحلسد، والرايء،  َتسعاً 
والنفاؽ، والشك، واحلرص، والطمع، والُعْجب، والِكرْب، وطوؿ األمل، وحب الدنيا، فإهنا 

 ، وىي سبب لكل رزية.أخطر من أمراضو احلسية

: التقلب بٌن اخلوؼ والرجاء، يف حاؿ الصحة والشباب يغلب جانب اخلوؼ، وعند اعاشرً 
 ادلرض ونزوؿ البالء وعند االحتضار يغلب جانب الرجاء.

احلادي عشر: مزامحة العلماء ِبلركب، والقرب منهم، واحلرص على االستفادة منهم، واقتباس 
 ادلعرفة.األدب والسلوؾ قبل العلم و 

الثاين عشر: دراسة السًنة النبوية، وتراجم األصحاب والعلماء، يعٌن على تزكية النفوس 
 والرتقي هبا، "فإف التشبو ِبلرجاؿ فالح".
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الثالث عشر: احلرص على معاشرة األخيار، فادلرء على دين خليلو، والطيور على أشكاذلا  
 [.ْٚٙم لِبَػْعٍض َعُدوّّ ِإال اْلُمتَِّقٌَن ﴾ ]الزخرؼ:تقع قاؿ تعاىل: ﴿ اأَلِخالء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضهُ 

الرابع عشر: اإلكثار من ذكر ادلوت وتوقعو يف كل وقت وحٌن، فهو أقرب إىل أحدان من 
 شراؾ نعلو.

اخلامس عشر: القناعة دبا قسم هللا، والرضا بذلك، والنظر إىل من ىو دونك وليس إىل من 
 يف شأف الدين:﴿ َويف َذِلَك فَػْليَػتَػَناَفِس اْلُمتَػَناِفُسوَف ﴾.ىو أرفع منك يف شأف الدنيا، أما 

 السادس عشر: اخلوؼ واحلذر من سوء اخلاسبة.

 السابع عشر: سؤاؿ هللا واالستعاذة بو من الفنت، ما ظهر منها وما بطن.

 الثامن عشر: االستفادة من الوقت، واحلرص عليو، فما العمر إال أايـ، وساعات، وثواف.

 اسع عشر: ذبديد التوبة واإلانبة، مع ربقيق شروطها واحلرص على أف تكوف توبة نصوحاً.الت

 (1)االستقامة جماالت: العاشرةادلسألة 

 االستقامة، صلد أف االستقامة يف مجيع جوانب الدين وأموره. رلاالتإذا نظران إىل 

 : االستقامة على العقيدة الصحيحة/ ٔ

وىي التصور الصحيح عن هللا سبحانو وتعاىل وعالقتو دبخلوقاتو  االستقامة يف العقيدة:
وكونو، وذلك ِبإلمياف ادلطلق ِب تعاىل وتوحيده يف ألوىيتو وربوبيتو وأمسائو وصفاتو، واإلمياف 
بسائر أركاف اإلمياف، وىو اإلمياف دبالئكة هللا وكتبو رسلو واليـو اآلخر والقدر خًنه وشره، الِت 

يقوؿ تبارؾ وتعاىل: }آَمَن الرَُّسوُؿ دبَا أُنزَِؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا تعاىل وسنة نبيو   جاء ذكرىا يف

                                                           
 ىذه ادلسألة مستفادة من موقع شبكة السنة النبوية وعلومها .  - ٔ
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ٍد مِّن رُُّسِلِو ۚ إِلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَف ۚ ُكلّّ آَمَن ِِبَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو اَل نُػَفّرُِؽ بَػٌْنَ َأحَ 
ْعَنا َوَأطَْعنَ   .  ُغْفرَاَنَك َربػََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصًُن{ ۖاَوقَاُلوا مسَِ

اإلمياف أف تؤمن ِب ومالئكتو "عليو الصالة والسالـ يف حديث جربيل عليو السالـ:  ويقوؿ
 " . وكتبو ورسلو واليـو اآلخر وِبلقدر خًنه وشره

اعتقد اإلنساف هبذه األركاف اعتقاًدا صحيًحا، وسبثلت آاثرىا يف مجيع مناحي احلياة، فإنو  فإف
قد حصل على االستقامة العقدية إف شاء هللا تعاىل، أما إذا اختلطت مع إميانو بتلك األركاف 

 وتصورات أخرى، وظن يف غًن هللا تعاىل النفع والضر، أو قّدـ وسائط من البشر أو الشجر أ
لكواكب لتقربو إىل هللا تعاىل، أو خيربه عن الغيب، فإنو يسًن يف ظلمات الضالؿ، ويدخل ا

 يف قضية الشرؾ والندية مع هللا تعاىل، وبذلك فإف االستقامة بعيدة عن واقعو العقدي.

 االتباع وترؾ االبتداعاالستقامة على / ٕ 

، والبعد عن البدع، لذلك كانت االستقامة االستقامة التزاـ سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصمن جوانب و 
وسطًا بٌن التفريط واإلفراط، بٌن الغلو والتقصًن الغلو الذي حصل من اخلوارج يف صدر 
اإلسالـ، وىو مضاد لالستقامة الِت أمر هللا هبا مع أف اخلوارج كانوا يصلوف صالة أكثر من 

صحابة رضواف هللا عليهم: )ربقروف صالتكم إىل صالة الصحابة، يقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لل
صالهتم، وصيامكم إىل صيامهم( يقصد اخلوارج، أي: أهنم يصلوف كثًناً، ويصوموف كثًناً، 
حىت إف الصحابة قد َيتقروف صلواهتم إىل صلوات اخلوارج لكثرهتا، وصيامهم إىل صياـ 

 اخلوارج لكثرة صيامهم.

ة فقط، وإَّنا ىو منهج وتصور صحيح، وسنة لكن القضية ليست شعائر تؤدى بكثاف
 منضبطة ذلا قواعد جاء هبا اإلسالـ ربدد الطريق، وإذا زاد األمر عن حده انقلب إىل ضده.
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 ةاالستقامة يف العباد/ ٖ

إذا استقاـ اإلنساف عقداًي، وصار لديو يقيًنا أبركاف اإلمياف الستة، فإف ىذه االستقامة وىذا 
ى سلوكو العملي، وينعكس على واقعو، يف عباداتو وعالقاتو مع اليقٌن الصحيح يؤثر عل

الناس، فاالستقامة يف العقيدة ىي التصور الصحيح واالستقامة يف العبادة ىي ترمجة ىذا 
التصور إىل واقع ملموس، من خالؿ وظيفة اإلنساف الِت كلفو هللا هبا يف األرض وىي 

نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف{، وأجلى صور استخالفو وعبادتو، لقولو جل ذكره: }َوَما خَ  َلْقُت اْلِْنَّ َواإْلِ
االستقامة يف العبادة ىي أداء أركاف اإلسالـ من صالة وصياـ وزكاة وحج، ألهنا تعّد سناـ 
العبادات مجيعها، وىي الثمرة األوىل الستقامة العقيدة، ألف من أىم مقتضيات استقامة 

ل شيء فأحسن خلقو، وبعث مع كل سللوؽ رزقو، وبيده العقيدة أف ىذا اإللو الذي خلق ك
مقاليد أمور الكوف، وإليو معادىا، إف ىذا اإللو ىو الوحيد الذي يستحق العبودية، ويستحق 
أف توجو إليو األعماؿ، فثمَّة عالقة وطيدة بٌن استقامِت العقيدة والعبادة، يقوؿ تبارؾ وتعاىل: 

 َياَي َوشَلَايت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمٌَن{.}ُقْل ِإفَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوزلَْ 

 االستقامة يف األخالؽ/ ٗ

إف االستقامة اخلُلقية تعين تلك اخلواجل وادلشاعر الوجدانية الطيبة الِت تدغدغ النفس 
اإلنسانية، وتزكيها وسبلؤىا بكل معاين اخلًن من حب وإيثار وعفة وتعاوف وإحساف وغًنىا، ُث 

الوجدانيات إىل ترمجة واقعية يعرّب عنها سلوؾ اإلنساف مع ربو ومع نفسو ومع تتحوؿ تلك 
  الناس من حولو.

وعلى نقيض االستقامة اخللقية يوجد االضلراؼ اخلُلقي، الذي ىو نتاج الوسوسة الشيطانية 
الِت تغذي النفس اإلنسانية ِبخلبائث والشرور، فتتحوؿ ىذه النفس إىل مرتع خصب 

 نكرات الِت ترتجم إىل واقع عملي تتجسد يف سلوؾ اإلنساف وحركة جوارحو. للمعاصي وادل
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إلرسائها يف األرض ىو تثبيت  ملسو هيلع هللا ىلصمن أجل ذلك كاف من أىم ادلبادئ الِت جاء الرسوؿ 
، كما جاء «إَّنا بعثت ألسبم مكاـر األخالؽ»دعائم األخالؽ يف واقع الناس، حيث يقوؿ: 

 والسالـ يف اآلية الكرمية  }َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم{.الثناء اإلذلي لرسولو عليو الصالة 

يدؿ على أف االستقامة اخلُلقية ذلا شأف عظيم يف حياة الناس، وأهنا مقياس أساس  وىذا
 دلعرفة حضارة أية أمة أو اضلطاطها، وىو ما عرّب عنو الشاعر بقولو:

 هم ذىبوااألمم األخالؽ ما بقيت *** فإف ىم ذىبت أخالق وإَّنا

من أىم العوامل الِت سبرف النفس على اكتساب االستقامة اخللقية، ىي العبادات الِت  وإف
سبثل حبل التواصل مع اخلالق جّل وعال، فالصلوات اخلمس الِت يقف اإلنساف فيها بٌن يدي 

مة العامة هللا تعاىل، ويبدأ ِبلتحميد والثناء، واالستعانة بو يف احلياة، ومن ُث الدعاء ِبالستقا
رَاَط  يف الدنيا واآلخرة، استقامة يف العقيدة واستقامة يف العبادة واألخالؽ بقولو  }اْىِداَن الصِّ
اْلُمْسَتِقيَم{، فضاًل عن األذكار األخرى من تسبيح وتكبًن وتعظيم، وكذلك العبادات الِت 

يف سبيل هللا  اؽواإلنفتزكي النفوس وتقّوـ اْلوارح على صنوؼ اخلًن، كالصياـ والزكاة واحلج، 
 وغًنىا، كلها تعٌن ادلسلم على َتسيس الدعامات اخللقية لديو.

ُ  لذا َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر ۗ َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػُر ۗ َواَّللَّ جاء يف شأف الصالة: }ِإفَّ الصَّاَلَة تَػنػْ
رُُىْم َوتُػزَكِّيِهم هِبَا َوَصلِّ يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوَف{، وجاء يف شأف الزكاة: }ُخْذ  ِمْن أَْمَواذِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

يٌع َعِليٌم{، وجاء يف شأف الصياـ:  ۖمْ َعَلْيهِ  ُ مسَِ ُْم ۗ َواَّللَّ وإذا كاف يـو صـو » ِإفَّ َصاَلَتَك َسَكٌن ذلَّ
وجاء  ،«يـو أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإف سابو أحد أو قاتلو فليقل: إين امرؤ صائم

احلَْجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَؽ َواَل  نَّ يف شأف احلج: }احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت ۚ َفَمن فَػَرَض ِفيهِ 
{، وغًنىا من النصوص كثًن.  ِجَداَؿ يف احلَْجِّ
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 االستقامة يف الدعوة إىل هللا/ ٘

االستقامة ضرورة دعوية، يتوقف عليها صلاح الدعوة وفشلها، فإف أي اضلراؼ أو خروج عن 
مسار االستقامة ِبلنسبة للدعاة وادلؤسسات الدعوية، َيدث خلاًل وزعزعة  يف ادلسًنة 
الدعوية وحاؿ ادلدعوين، ألف غالب الناس يظنوف يف دعاهتم ومصلحيهم اخلًن واالستقامة، 

العملية ذلم يف احلياة، فإذا أحسوا خالؼ ذلك، ووجدوا تناقض األعماؿ مع  ويعّدوهنم القدوة
األقواؿ عندىم، فإف تلك الصورة احلسنة والقدوة ادلثلى ستنقلب إىل عكسها، وإف قنوات 
االستقباؿ عند ادلدعويٌن ستتجو إىل مصادر أخرى، وعندىا تكوف الطامة والوِبؿ على 

 الطرفٌن، الدعاة وادلدعويٌن.

أجل ذلك أمر هللا تعاىل دعاة دينو وأتباعو ِبزباذ أسلم الوسائل وأحكمها والتحدث إىل  من
الناس أبمجل العبارات وألطفها، وتطبيق ذلك على أنفسهم قبل إلزاـ اآلخرين هبا، يقوؿ هللا 

 .يِن ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن{تعاىل: }َوَمْن َأْحَسُن قَػْواًل شلَِّّن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَؿ ِإنَّ 

وِبدلقابل حّذرىم من الزلل يف دروب الغواية واذلوى، يف التعاطي مع مبادئ ىذا الدين الِت 
يدعوف الناس إليها، من سلالفة العمل للقوؿ أو الدعوة إىل أشياء تناقضها أفعاذلم وسلوكياهتم 

وا ملَ تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف . َكبُػَر َمْقًتا ِعنَد اَّللَِّ أَف اليومية، يقوؿ هللا تعاىل: }اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمنُ 
 تَػُقوُلوا َما اَل تَػْفَعُلوَف{.

وبناء على ىذا، فاالستقامة يف الدعوة تعين استقامة الداعية على منهج هللا يف سلوكو 
 اخلاص، ويف منهاج دعوتو وطريقتو فيها.
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 االستقامة: أنواع احلادية عشرةادلسألة 

 / االستقامة اْلماعيةٕ. / االستقامة الفردية ٔ

إف االستقامة ىي أمر فردي وأمر مجاعي، فإف ىناؾ جوانب ال تتم االستقامة هبا على 
ادلستوى الفردي، وال ربصل وال تنتج إال على ادلستوى اْلماعي، والدليل على ذلك قوؿ هللا 

 [.ََٕٔٔتَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا{ ]ىود: عز وجل }فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمنْ 

إذاً: نزؿ األمر ِبالستقامة للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ادلستقيم أصالً، لكن ليزداد يف االستقامة ويثبت 
عليها، ومن َتب معو من صحابة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص خًن األمة، الذين َتبوا مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص 

 يل االستقامة.وسلكوا سب

إذاً: ىناؾ أموٌر البد من االستقامة فيها يف اجملاؿ اْلماعي، كاْلهاد يف سبيل هللا، وتوجيو 
 طاقات األمة، ومعاملة اجملتمع اإلسالمي كوحدة واحدة مع الكفرة.

إذاً: البد أف تكوف استقامتنا استقامة فردية، كل إنساف بنفسو، واستقامة مجاعية، استقامة 
 كلو  عز وجل.اجملتمع  

 من معوقات االستقامة: :الثانية عشرةادلسألة 

فكما أف لالستقامة مغّذايت ومقّوايت فإفَّ ذلا معوقاٍت؛ فإفَّ عكس ما تقدـ من ادلغذايت 
منها، وترؾ رلالس العلم والذِّْكر، وعدـ  تكوف معّوقات لالستقامة، فإمْهاؿ الطَّاعات والتقلُّل

رلاىدة النَّفس على اإلخالص، وترؾ الّدعاء وقراءة القرآف، ومصاحبة أىل ادلعاصي وتتبُّع 
كل ىذه   -الرخص أو الغلّو يف الدين، وكذلك التعرُّض للفنت والشهوات وأماكن الغفالت 

 وغًنىا شلَّا تضعف االستقامة، وُيضاؼ إلْيها أيًضا:
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فإذا كاف العبد شلَّن يستهٌن ِبدلعاصي ويف اخللوات مع الشَّهوات،   االستهانة ِبدلعصية: -ٔ
صلَّى هللا  -كاف ذلك سبًبا يف مَرض قلِبو وبُػْعده عن ربّو، ويف مسند اإلماـ أمْحد قاؿ النَّيبُّ 

نَّ جيتِمْعن على الرُجل حىتَّ -علْيو وسلَّم  كم وزلّقرات الذنوب؛ فإهنَّ  يهلْكَنو((. : ))إايَّ

وقد تكلَّم عن ذلك وأجاد طبيب القلوب ابن القيم يف ذِْكر آاثر ادلعاصي، فيحسن الرُّجوع 
 .(ٔ)إىل كالمو الشَّايف يف كتابو "اْلواب الكايف"

: ))ما الفقَر أخشى -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -قاؿ النَّيبُّ  االنِشغاؿ ِبلدنيا عن اآلخرة: -ٕ
نيا علْيكم كما ُبسطت على من كاف قبلكم، علْيكم، ولكن أخشى عل يكم أف تبسط الدُّ

 فتنافسوىا كما تنافسوىا، وهتِْلككم كما أىلكْتهم((؛ متَّفق عليو.

 وكذلك التوسُّع يف ادلباحات يْضعف القلب وجيرُّ إىل التػَّْقصًن يف الواجبات.

أو األسرة أو اجملتمع فالوسط السيِّئ، سواء كاف يف الصحبة أو الوظيفة  الوسط السيئ: -ٖ
ـّ، شلَّا يضعف االستقامة، وتقدَّـ قوؿ هللا تعاىل: ﴿ َوال تَػرَْكُنوا إىَل اَلِذيَن ظََلُموا  بشكل عا

 [.ٖٔفَػَتَمسَُّكُم النَّاُر ﴾ ]ىود: 

أثر اْلليس السوء السليب على صاحبو عموما وعلى من حدثتو نفسو ِبالستقامة وىفت 
صدقت نيتو يف العودة عن طريق الغواية واضح وضوح الشمس يف نفسو إىل التوبة واإلانبة و 

رابعة النهار ، وكيف ال وقد تضافرت األدلة من كتاب هللا وسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص على أثر و دور 
اْلليس يف استقامة العبد أو اضلرافو وتواترت النماذج والشواىد العملية الِت تؤكد ىذه احلقيقة 

 وتدعمها .

ْعُتْم آاَيِت اَّللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْستَػْهزَأُ هِبَا فَ  قاؿ اَل تعاىل : } َوَقْد نَػزََّؿ َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا مسَِ
اْلَكاِفرِيَن تَػْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغًْنِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْػُلُهْم ِإفَّ اَّللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقٌَن وَ 

                                                           
 (.ٙٓٔينظر: "اْلواب الكايف دلن سأؿ عن الدواء الشايف" ص ) - ٔ
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يًعا {  ُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ ِإالَّ  [ٓٗٔ:النساء]يف َجَهنََّم مجَِ ، وقاؿ تعاىل : } اأْلَِخالَّ
    . [ٚٙ: الزخرؼ]اْلُمتَِّقٌَن { 

جاء يف َتويل اآلية عند ابن كثًن رمحو هللا : أي : كل صداقة وصحبة لغًن هللا فإهنا تنقلب 
 يامة عداوة إال ما كاف  عز وجل فإنو دائم بدوامو .يـو الق

ويف السنة النبوية ربذير بليغ من اْلليس السوء ففي احلديث عن أب موسى األشعري رضي 
هللا عنو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : ) مثل اْلليس الصاحل والسوء كحامل ادلسك وانفخ الكًن؛ 

ا أف تبتاع منو، وإما أف ذبد منو رَيًا طيبة، وانفخ الكًن فحامل ادلسك إما أف َيذيك، وإم
 إما أف َيرؽ ثيابك، وإما أف ذبد رَياً خبيثة ( متفق عليو .

ولعل يف قصة الرجل الذي قتل مئة نفسا ُث سأؿ : ىل لو من توبة.... ما يشًن إىل أثر 
وإزالة أىم وأبرز  الصحبة السيئة والبيئة الفاسدة على قبوؿ توبة العبد وصالح استقامتو

معوقاهتا ، فقد جاء التوجيو من العامل للقاتل السائل أبف يرتؾ األرض الِت كاف فيها لكوهنا 
أرض سوء وأف يذىب إىل أرض يعيش فيها أانس صاحلوف يعبدوف هللا فيعبده سبحانو معهم 

  و .يف صحيح أخرجو مسلم احلديثو . 

يطاف لبعض الناس: أنت تصلي فال مزيد، ودلاذا ويقوؿ الش: االغرتار ِبألعماؿ الصاحلة  -ٗ
تتوب؟ ومن ماذا تتوب؟ ويقوؿ لآلخر: ودلاذا تصلي فأنت إنساف صاحل ال تؤذي اْلار 

 وترحم الصغار، وتعٌن الفقراء وربرـت العلماء وقلبك سليم أبيض .

إذا  واحذر أيها ادلسلم من االغرتار ببعض طاعتك  تعاىل، فكم من طاعة أىلكت صاحبها
 {أََفَأِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ َفال أَيَْمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اخْلَاِسُروفَ }اغرت هبا وفرح، قاؿ تعاىل : 

َوالَِّذيَن }[. وما يدريك أف عملك ىذا مقبوؿ عند هللا تعاىل، وقاؿ تعاىل : ٜٜاألعراؼ:]
سألت عائشة َرُسوَؿ " [ٓٙادلؤمنوف:] {أَنػَُّهْم ِإىَل َرهبِِّْم رَاِجُعوفَ يُػْؤُتوَف َما آتَػْوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة 

اَل اَي بِْنَت اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َىِذِه اآْليَِة قَاَلْت َعاِئَشُة أَُىْم الَِّذيَن َيْشَربُوَف اخْلَْمَر َوَيْسرُِقوَف قَاَؿ 
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دِّيِق َوَلِكنػَُّهْم الَِّذيَن َيُصوُمو  ُهْم أُولَِئَك الصِّ َف َوُيَصلُّوَف َويَػَتَصدَُّقوَف َوُىْم خَيَاُفوَف َأْف اَل يُػْقَبَل ِمنػْ
. وقاؿ فضالة بن عبيد هنع هللا يضر:"ألف أكوف " رواه الرتمذي وابن ماجوالَِّذيَن ُيَسارُِعوَف يف اخْلَيػْرَاتِ 

فيها ألف هللا تعاىل  أعلم من هللا قد تقبل مين مثقاؿ حبة خردؿ أحب إيل من الدنيا وما
ُ ِمَن اْلُمتَِّقٌنَ }يقوؿ:  َا يَػتَػَقبَُّل اَّللَّ  ".[ٕٚ ادلائدة:]  {ِإَّنَّ

وأانس آخروف يدخل عليهم الشيطاف من جهة أخرى، من : اليأس من رمحة هللا تعاىل -٘
جهة اليأس من َروح هللا ، فيقوؿ لو أنت فعلت وفعلت فكيف يغفر هللا لك؟ يعظم يف نفسو 

 ليصده عن االستقامة وعن التوبة . الذنب

واْلواب: أف اليأس من رمحة هللا حراـ وسوء ظن ِب تعاىل قاؿ تعاىل: }َوال تَػْيَأُسوا ِمْن َرْوِح 
[ وامسع إىل نداء الرمحن إىل ٚٛاَّللَِّ ِإنَُّو ال يَػْيَأُس ِمْن َرْوِح اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف{ ]يوسف:

رقٌن يف العصياف: }ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم ال تَػْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة العباد الغا
يعًا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{ ]الزمر: [ . نعم إنو يغفر الذنوب ٖ٘اَّللَِّ ِإفَّ اَّللََّ يَػْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

 َتب العبد إليو وأانب. مجيعا دبا فيها الشرؾ والكفر إذا

"ِإفَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يَػْبُسُط َيَدُه ِِبللَّْيِل لِيَػُتوَب ُمِسيُء النػََّهاِر َويَػْبُسُط َيَدُه ِِبلنػََّهاِر  وقَاَؿ ملسو هيلع هللا ىلص:
ر هللا تعاىل دلن كاف ، وقد غفرواه مسلم لِيَػُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرهِِبَا"

مشركا يقاتل ادلسلمٌن كسيف هللا ادلسلوؿ خالد بن الوليد هنع هللا يضر ، وغفر دلن قتل مائة نفس 
وَتب ومل يعمل خًنا قط، ورمحتو سبحانو أوسع من أف تضيق عن ذنوب بين آدـ مهما  

ـَ ِإنََّك َما َدَعْوتَ  يِن َوَرَجْوَتيِن َغَفْرُت َلَك كثرت، قاؿ تعاىل يف احلديث القدسي :"اَي اْبَن آَد
ـَ َلْو بَػَلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَف السََّماِء ُُثَّ اْستَػْغَفْرَتيِن َغَفرْ  ُت َعَلى َما َكاَف ِفيَك َواَل أَُِبيل، اَي اْبَن آَد

َتيِن ِبُقرَاِب اأْلَْرِض َخطَااَي ُُثَّ  ـَ ِإنََّك َلْو أَتَػيػْ ًئا  َلَك َواَل أَُِبيل اَي اْبَن آَد َلِقيَتيِن اَل ُتْشرُِؾ ِب َشيػْ
ُتَك ِبُقرَاهِبَا َمْغِفَرًة"  . رواه الرتمذي أَلَتَػيػْ



25 
 

من الناس من يفكر يف االستقامة ويتمىن أف يستقيم،  :ضعف اإلرادة مع طوؿ األمل -ٙ
وَيسد الناس ادلستقيمٌن على ما ىم عليو من خًن، لكنو ال يتحرؾ وال يتقدـ، وما ذلك إال 
لضعف إرادتو من جهة، ولتغلب الشيطاف عليو من جهة أخرى ؛ إذ غره ِبلتسويف وتطويل 

اْلمعة ادلقبل، أو إذا جاء رمضاف األمل، إذ منهم من يقوؿ غدا أتوب، ومنهم من يقوؿ 
 …وىكذا 

وعالج ىذا الضعف وىذا التغرير أف يتذكر العبد أف ادلوت يرتصد لو وينتظره، وإذا أخذه    
أخذه بغتة وعلى حٌن غفلة، وأنو إذا جاء فكما أنو ال يتقدـ فإنو ال يتأخر، وأف يتذكر أنو 

لفراش بٌن  كل الناس ميوت يف اليس كل الناس ميوت يف سن متقدمة وعن عمر طويل، وال
َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت َقاَؿ َربِّ اْرِجُعوِف َلَعلِّي أَْعَمُل َصاحِلاً ِفيَما }أىلو، قاؿ هللا تعاىل:

َعُثوفَ   [ٓٓٔ-ٜٜ: ؤمنوفادل] {تَػرَْكُت َكالَّ ِإنػََّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن َورَاِئِهْم بَػْرزٌَخ ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ

 ه طوؿ األملغرّ قد اي من بدنياه اشتغل        

 ادلوت أييت بغتػػة       والقرب صندوؽ العمل 

وليعلم العبد أف رلرد نية التوبة دوف ربقيق ذلا ، ال تنفعو وال تشفع لو وأف العربة ِبلعمل    
 وحبسن اخلاسبة.

 ألوليائو: من أين َتتوف بين آدـ؟ قالوا: من كٍل.قاؿ إبليس »قاؿ األوزاعي:  اتباع اذلوى: -ٚ

قاؿ: فهل َتتوهنم من قبل االستغفار؟ قالوا: إف ذلك لشيٌء ما نطيقو، إنو دلقروٌف مع 
 .ٛٗ« قاؿ: آلتينهم من ِبٍب ال يستغفروف هللا منو، فبث فيهم األىواء التوحيد.

 .من موانعها، وأعظمها األىواء وِبلتايل فإنو ال سبيل إىل االستقامة إال إذا زبلص ادلسلم

قاؿ تعاىل: }َواَل تَػرَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم : الركوف إىل الذين ظلموا -ٛ
 [.ٖٔٔ]ىود:{ ِمْن ُدوِف اَّللَِّ ِمْن َأْولَِياَء ُُثَّ اَل تُػْنَصُروفَ 
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ر والعذاب فيها: الركوف إىل الظادلٌن، وادليل إليهم، اآلية الكرمي أف من أسباب دخوؿ النا تبٌن
 ومواالهتم.

 .(ٔ)بل ىم أحوج منهم دلن ينصرىمء الظادلوف نصرهتم يـو القيامة،ادلقابل لن يستطيع ىؤال ويف

تعاىل: }َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَؾ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإْف  قاؿ اتباع اْلهلة: -ٜ
 [.ٙٔٔيَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم ِإالَّ خَيُْرُصوَف{ ]األنعاـ:

اآلية الكرمية عن طاعة الكفار من خالؿ بياف العاقبة، وذلك أف مآؿ طاعتهم ىو  تنهى
احلق واالستقامة، طريق الدين القومي، فهم يبنوف افرتاءاهتم على الظن، وىم  الضالؿ عن طريق
 .(ٕ) يكذبوف يف ذلك

 اآلاثر ادلرتتبة على االحنراف عن االستقامة ادلسألة الثالثة عشرة:

 االضلراؼ عن طريق االستقامة لو آاثر وعواقب نتناوذلا يف النقاط اآلتية:

 واجملتمع:أواًل: يف الدنيا على الفرد 

إف من يتخلف عن طريق االستقامة احلقة ينل العقاب من هللا تعاىل يف الدنيا قبل اآلخرة، 
وقد دؿ على ذلك آايٌت كثًنٌة، سنذكر منها يف معرض االستدالؿ على بعض ىذه العواقب 

 الِت ترتتب على االضلراؼ عن االستقامة، وىي على النحو التايل:

}َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة  لى ىذا قولو تعاىل:ويدؿ ع: . ادلعيشة النكدةٔ
 [.َٕٗٔضْنًكا َوضَلُْشرُُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة أَْعَمى{ ]طو:

                                                           
 .ٕ٘ٗ/ٗ، إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ٖٔٓينظر: تفسًن اْلاللٌن، الي والسيوطي، ص - ٔ
 .ٚٚٔ/ٕ، فتح القدير، الشوكاين، ٕٛٔينظر: تفسًن اْلاللٌن، الي والسيوطي، ص - ٕ
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: من أعرض عن ىداي وذكري، وينحرؼ عن االستقامة احلقة، فإف لو حياة نكدة؛ إذ أي
ٌة ال يتصور عذاهبا من اخللق إال من إنو يلهث وراءىا، خائًفا من انتقاصها، وتلك ىي عقوب

 .(ٔ)ابتلي هبا

}فَِبَما نَػْقِضِهْم ِميثَاقَػُهْم َلَعنَّاُىْم : على ىذا قولو تعاىل ويدؿ: . قسوة القلوب ولعن هللا ذلمٕ
 [.ٖٔ]ادلائدة:َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيًة{ 

يعين أف نقض اليهود للميثاؽ سواء أكاف ادليثاؽ العاـ يف عامل الذر، أو ادليثاؽ اخلاص  وىذا
ببين إسرائيل، حرفهم عن االستقامة احلقة، وعقوبتهم العاجلة ىي لعنة هللا تعاىل عليهم، 

 وقسوة قلوهبم.

يعرض عن االستقامة وطريقها يسلك العذاب الشاؽ: ويدؿ على ىذا قولو تعاىل:  من
 [.ٚٔ]اْلن:نَػْفِتنَػُهْم ِفيِو َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ذِْكِر َربِِّو َيْسُلْكُو َعَذاًِب َصَعًدا{ }لِ 

 : يف اآلخرة:اثنًيا

 [.ٙ]فصلت:َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكٌَن{  } على ىذا قولو تعاىل: ويدؿ: . اذلالؾ والوعيدٔ

ِبذلالؾ الشديد يف النار  وردت ىذه اآلية يف سياؽ بياف العقوبة األخروية، وىي الوعيد فقد
لكل من اضلرؼ عن االستقامة؛ ألف االستقامة ادلقصودة ىنا التوحيد، والوعيد ىنا دلا يضاده، 

 .(ٕ)وىو الشرؾ

}َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإفَّ على ىذا قولو تعاىل:  ويدؿ: . احلشر يـو القيامة على العمىٕ
 [.ٕٗٔ]طو:َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوضَلُْشرُُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة أَْعَمى{ 

                                                           
 .ٔٗ/ٗينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي،  - ٔ
 .ٕٗ٘/ٕٚينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  - ٕ
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يعين أف من زبلف عن االستقامة، إبعراضو عن الطاعة ومن ُث التوحيد، فإنو يساؽ يـو  وىذا
 .(ٔ)القيامة بصًنًا، فإذا سيق إىل احلشر عمي

 نحرفٌن عن االستقامة.. العداوة بٌن ادلٖ

ُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ ِإالَّ اْلُمتَِّقٌَن{ على ىذا قولو تعاىل:  ويدؿ }اأْلَِخالَّ
 [.ٚٙ]الزخرؼ:

يعين أف األخالء يف الدنيا يكونوف يـو القيامة أعداء لبعضهم البعض، بسبب بعدىم  وىذا
عن االستقامة على طاعة هللا تعاىل، أما ادلتقوف الذين استقاموا على الدين، فال عداوة بينهم 

 .(ٕ)بل ىم أخالء متحابوف

 

 ادلسألة الرابعة عشرة: صور مشرقة من استقامة سلفنا الصاحل

من ادلرتدين ومانعي الزكاة بعد وفاة الرسوؿ  -هنع هللا يضر -ثبات واستقامتو أبو بكر الصديق  -ٔ
ملسو هيلع هللا ىلص يُظهر بوضوح صدؽ العزمية والثبات يف نصرة دين هللا، واْلزيرة العربية تضطرب ِبلردة 

رىا تعاىل، والنفاؽ، وىو اثبت كالطود األشم ال يتنازؿ عن عقاؿ وال عن عناؽ حىت نص
 وبقي هنع هللا يضر علماً دلن أراد االستقامة وطلَب القدوة الصاحلة.

أقرب الناس إليو، ورفضو دلا  حٌن اعتزلو الناس وجفاه -هنع هللا يضر -موقف كعب بن مالك -ٕ
جاء يف رسالة ملك غساف الِت فيها استهواء ودعوة للمواساة، وكاف التنور ىو أبلغ جواب 

 ت الزائلة.لتلك الشهوا

                                                           
 .ٕٗ٘/ٕٚ، ادلصدر السابقينظر:  - ٔ
 .ٕٛ/ٗينظر : زاد ادلسًن، ابن اْلوزي،  - ٕ
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: " أرجو أف ألقى هللا وال َياسبين أين -رمحو هللا  –استقامة اللساف: قاؿ البخاري  -ٖ
 اغتبت أحداً ".

: جاء يف ترمجة الصحاب اْلليل -ٗ محمة بن أب محمة أنو ِبت ليلة عند  استقامة اذلمـو
: ما بكيك؟ قاؿ: ذكرت ي التابعي ىـر بن حياف العبدي، فرآه يبكي الليل أمجع، فقاؿ لو ىـر

عنده ليلة اثنية ، فبات يبكي، فسألو فقاؿ: ذكرت ليلة  ليل صبيحتها تبعثر القبور، ُث ِبت
.  صبيحتها تتناثر النجـو

قاؿ أبو إسحاؽ: دلا احتضر أبو سفياف ادلغًن بن احلارث قاؿ: ال تبكوا علي فإين مل  -٘
 أتنّطف خبطيئة منذ أسلمت.

ر احلايف: ما أخرجت بغداد أعقل منو وال أحفظ للسانو من قاؿ إبراىيم احلرب عن بش -ٙ
 بشر، ما عرؼ لو غيبة دلسلم.

 : ما حلفت ِب صادقا وال كاذِبً.-رمحو هللا  -قاؿ الشافعي -ٚ

قاؿ أبو داود السجستاين: مل يكن أمحد بن حنبل خيوض يف شيء شلا خيوض فيو الناس  -ٛ
 من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم.

 قاؿ القاسم عن أبيو ابن عساكر: كاف َياسب نفسو على حلظة يف غًن طاعة. -ٜ

قاؿ ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة وال فعلت فعال إال وأعددت لو جواًِب بٌن  -ٓٔ
 يدي هللا عز وجل.
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 : اكتمال االستقامةعشرة:  اخلامسةادلسألة 

 وال تكتمل االستقامة إال أبموٍر أربعة:

 األوؿ: معرفة طريقها، والعلم هبا، واستبانتها ِبلدليل الشرعي الصحيح.األمر 

 األمر الثاين: العمل هبا، والتزاـ تطبيقها ظاىرًا وِبطًنا.

 األمر الثالث: الدعوة إليها، والتواصي بلزومها، ومدافعة ما ُيضعفها ويُعيقها.

ايدة يضادىا حىت ادلمات، دوف ز  األمر الرابع: الثبات عليها، والصرب على لزومها، ومدافعة ما
 ولو َتملنا ىذه األمور األربعة، لرأيناىا ىي ادلذكورة يف سػورة العصر.، وال نقصا

والِت ىي مقّومات االستقامة، وِبلتايل ىي أسباب الفوز والنجاة من اخلسراف، فمن كمَّلها  
 كلها فقد كُملت استقامتو، ومن مل ُيكملها نقصت استقامتو حبسب ذلك.

 اللهم ارزقنا االستقامة، وأحلنا دار الكرامة، وأجران من الذؿ، واخلزي، وادلهانة.

 اللهم أحينا مسلمٌن، وتوفنا مؤمنٌن، واحشران يف زمػرة الرسػل، واألنبيػاء، والػشهداء، 
 والصاحلٌن، اللهم إان نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والنصر على األعداء،

الفنت العمياء، وصلى اهللا وسلم على إماـ ادلتقٌن، وسيد الغر اجلٌن، الداعي  والعصمة من
 والدين، وعلى آلو، وصحبو، والتابعٌن. إىل خًني الػدنيا

  



31 
 

 فهرس ادلوضوعات

 ٔ .ادلقدمة
 ٖ : تعريف االستقامة .ادلسألة األوىل

 ٘ : حكم االستقامة . ادلسألة الثانية 
 ٘ .ستعماؿ القرآيناالستقامة يف اال :ادلسألة  الثالثة

 ٙ .أساليب القرآف يف عرض االستقامة :ادلسألة الرابعة 
 ٛ .ة: من آايت االستقامة يف القرآفادلسألة اخلامس 

 ٔٔ .ديث االستقامة يف  السنة النبوية: أحاادلسألة السادسة
 ٕٔ .سألة السابعة: أمهية االستقامةادل
 ٕٔ .االستقامةسألة الثامنة: فضائل ادل

 ٗٔ الذي يعٌن على ربقيق االستقامة؟: ما تاسعةادلسألة ال
 ٙٔ .سألة العاشرة: رلاالت االستقامةادل

 ٕٔ .ة احلادية عشرة: أنواع االستقامةادلسأل
 ٕٔ .ثانية عشرة: من معوقات االستقامةادلسألة ال

 ٕٙ .االستقامةرتتبة على االضلراؼ عن ادلسألة الثالثة عشرة: اآلاثر ادل
 ٕٛ .مشرقة من استقامة سلفنا الصاحل ادلسألة الرابعة عشرة: صور

 ٖٓ .اخلامسة عشرة: اكتماؿ االستقامة ادلسألة
 ٖٔ فهرس ادلوضوعات.

 

 

 

  


