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  االستقامة
  .  الثبات– االعتدال –االستقامة  :تعاريف   *
  : عناصر الموضوع  *

  . االستقامة مفهوم -١
  . أدلة االستقامة -٢
  . االستقامة  أهمية-٣
  : حكم االستقامة -٣
  . ثمرات االستقامة  -٤
  . االستقامة السبيل إلى  -٥
   .االستقامةثمرات   -٦
  . عوائق االستقامة -٧
  . صور مشرقة الستقامة سلفنا الصالح  -٨
  . أحاديث في االستقامة  -٩

  .الحقة االستقامة -١٠
  ما الذي يعين على تحقيق االستقامة ؟-١١

  : العناصر عرض  *
  :  مفهوم االستقامة  -١

االستقامة، وما أدراك ما االستقامة، ثم ما أدراك ما االستقامة، إنهـا أس الديانـة، وسـبيل                 
ِفـي جنَّـاٍت   : "السالمة، إذ هي أكبر كرامة في الدنيا، المفضية إلى الكرامة األبدية وهـي الجنـة    

ونمكْرم ." 

، فلو مشى المرء على     "أعظم الكرامة لزوم االستقامة   : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا      
الماء، أوطار أوتربع في الهواء، ما دل ذلك على قبول اهللا له حتى يستقيم على أمر اهللا ونهيـه، إذ    

  .هو الضابط الوحيد للكرامة
لـو  : "حِكي لإلمام الشافعي رحمه اهللا ما قاله الليث بن سعد، فقيه مصر ومفتيها في زمانـه               

أيتم الرجل يمشي على الماء فال تعتدوا به وال تغتروا به حتى تعرضوه على كتـاب اهللا وسـنة                   ر
لقد قصر الليث، لو رأيتم الرجل يمشي على الماء، أويطير : "، فقال"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صـلى اهللا   في الهواء، فال تعتدوا به وال تغتروا به حتى تعرضوه على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا                 
  ".عليه وسلم، فإن الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب
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أمر بهذه الخطورة واألهمية فيه فالح الدنيا واآلخرة، ينبغي لكل مسلم عاقل أن يسعى لتحقيقه    
في نفسه، ويحرص على أن ينال منه حظه، فما ال يدرك كله ال يترك جله، فالكيس من دان نفـسه   

عاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا األماني، كما أخبر الـصادق             وعمل لما بعد الموت، وال    
المعصوم، والعاقل من حاسب نفسه قبل أن تُحاسب، ووزن أعماله بميزان الشرع قبل أن تـوزن                

  .عليه، وتزين ليوم العرض األكبر، كما قال عمر بن الخطاب، الناصح البصير
  ..وبعد

   وِبم تنال؟ وما ثمرتها؟فما حقيقة االستقامة؟ وما دليلها؟
  تعريف االستقامة

 لزوم الطريق المستقيم الذي رسـمه   :االصطالح  وفي،هي ضد اإلعوجاج لغة  :االستقامة
بأنها أن تلزم األمر والنهي وال تروغ  " :اهللا عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم، وعرفها عمر رضي

  ·"عنه روغان الثعالب
 قد رسـم  -بحكمته-حراف عن المنهج الصحيح، فإن اهللا تعالى  عدم االن:فاالستقامة معناها   

 طريقاً معتدلة مستوية ال انحراف فيهـا، قـال          -بما في ذلك اإلنسان   -لكل مخلوق في هذه الحياة      
وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه ولَا تَتَِّبعوا السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصـاكُم              : سبحانه

    تَتَّقُون لَّكُمومن حاد عن هذه الطريق التي رسمها القرآن فإنه يسلك طرقـاً             ]١٥٣:األنعام[ِبِه لَع ،
: متعددة منحرفة كلها تنتهي إلى النار؛ ولذلك فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما قرأ هذه اآليـة                 

هذا صراط اهللا ينتهي إلى الجنـة، ورسـم   : (رسم خطاً مستقيماً وقال) وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما  (
هذه السبل، وعلى كل واحد منها شيطان، وعليهـا سـدل           : عن يمينه وشماله طرقاً منحرفة وقال     

ال تفـتح، فإنـك إن   ! يا عبد اهللا: مرخاة، فإذا أراد أحد أن يفتح طريقاً من هذه الطرق قال له منادٍ            
هذا الطريـق المـستقيم طريـق    : إذاً. ، أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم    )يامةتفتح تلج إلى يوم الق    

واضح ال اعوجاج فيه وال انحراف، ولكن ربما يكون هناك غبش على العيون، أو التبـاس فـي                  
العقول؛ فيضل هذا اإلنسان عن الطريق المعتدلة إلى طرق منحرفة، فحينئٍذ ال يلوم إال نفسه، أمـا             

مة، وهي المحجة البيضاء التي جاء بها محمد صلى اهللا عليه وسلم من عند اهللا،      األصل فهو االستقا  
وما ترك شاردة وال واردة، وال صغيرة وال كبيرة يحتاج إليها هذا اإلنسان فـي دينـه إال وقـد                    

  .وضحها
ألئمة الدين في تعريف االستقامة وحدها ألفاظ وأقوال مختلفة، ذات داللة واحدة، واألقوال    و

  : هي
  ".أن ال تشرك باهللا شيئاً: "سئل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه عن االستقامة، فقال  .١
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  ".أن تستقيم على األمر والنهي، وال تروغ روغان الثعلب: " وقال عمر رضي اهللا عنه .٢
  ".إخالص العمل هللا: " وقال عثمان رضي اهللا عنه .٣
  ".ضبأنها أداء الفرائ: " وعرفها علي رضي اهللا عنه .٤
  ".استقاموا على أمر اهللا، فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته: "وقال الحسن البصري رحمه اهللا  .٥
  ".استقاموا على شهادة أن ال إله إال اهللا حتى لحقوا باهللا: "وقال مجاهد رحمه اهللا  .٦
  ".االستقامة على طاعة اهللا: "وقال ابن زيد وقتادة رحمهما اهللا  .٧
  ".العمل على وفاق القول: "الثوري رحمه اهللاوقال سفيان   .٨
  ".اإلعراض عما سوى اهللا: "وقال الربيع بن خيثم رحمه اهللا  .٩

  ".الزهد في الفانية، والرغبة في الباقية: " وقال الفضيل بن عياض رحمه اهللا .١٠
 عنـه يمنـة     االستقامة على محبة اهللا وعبوديته، وعدم االلتفات      : " وقال ابن تيمية رحمه اهللا      .١١

  ".أويسرى
  ".االجتهاد في اقتصاد: " وقال شيخ اإلسالم الهروي رحمه اهللا .١٢

   .أقام الشيء واستوى واستقام  :االعتدال، تقول  :االستقامة معنىف
األمور وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن  درجة بها كمال االستقامة  :قال القشيري

   .جده ه وخابلم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعي
ال يطيقها إال األكابر، ألنها الخروج عن المعهـودات ومفارقـة الرسـوم     االستقامة  :وقيل

   .بين يدي اهللا تعالى بالصدق والعادات والقيام
   .هي الخصلة التي كملت بها المحاسن: وقال الواسطي
 غير تعـويج  المستقيم، وهو الدين القويم من هي سلوك الصراط االستقامة  :وقال ابن رجب

كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك،  عنه يمنة وال يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات
قل أمنت باهللا ثم  "- صلى اهللا عليه وسلم-الخير كلها في قوله فصارت هذه الوصية جامعة لخصال

  .)ومسلم رواه البخاري" (استقم
وال تراوغ  ستقيم على األمر و تتجنب المنهيأن ت: "  وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  ."روغان الثعلب
 :مفاد هذه التعريفات، وحقيقتها، ومدلولها 

االستقامة من الكلمات الجامعة المانعة، كالبر، والخير، والعبادة، فلها تعلق بالقول، والفعـل،             
  .واالعتقاد
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اعتدلوا علـى طاعـة     : يصهاهذه األقوال وإن تداخلت فتلخ    : ( قال اإلمام القرطبي رحمه اهللا    
  .اهللا، عقداً، وقوالً، وفعالً، وداوموا على ذلك

فاالستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي          :  وقال ابن القيم رحمه اهللا    
  .اهللا على حقيقة الصدق والوفاء

ا، وقوعها هللا، وباهللا،    واالستقامة تتعلق باألقوال واألفعال، واألحوال، والنيات، فاالستقامة فيه       
  ).وعلى أمر اهللا

  :فحقيقة هذه التعريفات تُتَرجم في اآلتي 
  . اإليمان الصادق باهللا عز وجل:أوالً 
  . االتباع الكامل واالقتداء التام بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:ثانياً 

تَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُـم  خَلَقَ الْمو: "قال الفضيل بن عياض رحمه اهللا في تفسير قوله تعالى     
أن يكـون العمـل   : ما أخلصه وأصوبه؟ قال   : أخلصه وأصوبه؛ قيل له   : ، قال "َأحسن عمالً 

  .خالصاً هللا عز وجل، وموافقاً لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أوكما قال
الحـديث، وفعـل    "  مما افترضته عليه   ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي      : " أداء الواجبات  :ثالثاً

  .الواجبات أفضل من ترك المحرمات
  . االنتهاء عن المحرمات والمكروهات:رابعاً

ال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتـى أحبـه، فـإذا            : " اإلكثار من النوافل والتطوعات    :خامساً
  .الحديث" أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به

الحديث، وقالت عائشة رضي اهللا  " أحب العمل إلى اهللا أدومه    : " المداومة على أعمال الخير    :سادساً
  ".كان عمله ديمة: "عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 التوسط واالعتدال، فخير األمور الوسط، وعمل قليل في سبيل وسنة خير من كثيـر فـي                 :سابعاً
  .النفالت، فبين التشدد، وااللتزام، والتفلت فروق دقيقاتبدعة، واالعتدال ال يعني التسيب وا

  . حفظ الجوارح وسجن اللسان:ثامناً
  ".وقَد خَاب من دساها. قَد َأفْلَح من زكَّاها: "السعي لتزكية النفس :تاسعاً
فـساً إال   االجتهاد في طاعة اهللا عز وجل، وفي نيل مرضاته قدر الطاقة، إذ ال يكلف اهللا ن           :عاشراً

  .وسعها
  :أدلة االستقامة -٢

لقد حث اهللا على االستقامة، وأمر بها عباده، وكذلك حض عليها نبيـه صـلى اهللا عليـه                  
  :وسلم، من ذلك
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ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم غَيِر المغضوِب علَـيِهم والَ         . اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم  : "قوله تعالى  -١
  ".نالضالِّي

ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اُهللا ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهم الْمالِئكَـةُ َأال تَخَـافُوا وال تَحزنُـوا                 : " وقوله -٢
وندتُوع نَِّة الَِّتي كُنتُموا ِبالْجِشرَأبو."  

ُأولَِئك َأصـحاب  . تَقَاموا فَال خَوفٌ علَيِهم وال هم يحزنُون    ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اُهللا ثُم اس      : "وقوله -٣
لُونمعا كَانُوا ياء ِبمزا جِفيه نَِّة خَاِلِدينالْج."  

لُـون  فَاستَِقم كَما ُأِمرتَ ومن تَاب معك والَ تَطْغَواْ ِإنَّه ِبمـا تَعم           : "وقال مخاطباً الرسول وأمته    -٤
ِصيرب."  

يا رسول اهللا، قـل     : قلتُ: وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه قال             -٥
  ".قل آمنتُ باهللا ثم استقم: "لي في اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحداً غيرك، قال

  ".هذا: "يا رسل اهللا، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، وقال: قلت: زاد الترمذي -٦
  

  :  حكم االستقامة -٣
وأتباعه أن يلتزموا االستقامة عقيدة وشريعة  أمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم     

فَاسـتَِقم  { : ويحذروا أهواء أولياء الشيطان ، قال اهللا تعـالى   ، هدياً ومنهجاً ، ويجتنبوا الطغيان ،
  . [١١٢:هود  سورة[ } تَطْغَواْ ِإنَّه ِبما تَعملُون بِصير ومن تَاب معك والَ  كَما ُأِمرتَ

المؤمنين بالثبات والدوام على   رسوله وعباده– تعالى –يأمر اهللا : " قال ابن كثير رحمه اهللا 
األعداء ، ومخالفة األضـداد ، وينهـى عـن     االستقامة ، وذلك من أكبر العون على النصر على

مشرك ، وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العبـاد    فإنه مصرعة حتى ولو علىالطغيان وهو البغي ؛
  ." ال يغفل عن شيء ، وال يخفى عليه شيء

  : أهمية االستقامة -٣
فلـذلك فـادع   : "تعالى مما يدلل على أهميتها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر بها، قال اهللا

كتاب وأمرت ألعدل بينكم اهللا ربنا   أنزل اهللا منواستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت بما
  ) .١٥:الشورى" (وبينكم اهللا يحكم بيننا وإليه المصير وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا

ما أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـي جميـع    "  :قال ابن عباس رضي اهللا عنه
لما نزلت هذه اآلسية شمر : " وعن الحسن قال".   هذه اآليةعليه من القرآن آية كانت أشد وال أشق

   .فما رؤي ضاحكاً –عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا
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  :  ثمرات االستقامة -٤
من الثمار اليانعة والجني اللذيذ والخير المستمر فوائد ال تستقصى  شجرة طيبة ، لها االستقامة

مـا أكثـر ثمـار    ، فار اليانعة ، والقطوف الرائعة من تلك الثموإليك طرفاً ، وأمور ال تحصى ،
 :االستقامة، وما أجل نتائجها، وما أفضل عقباها، نسوق منها ما يلي، إذ العبرة بالخواتيم

  .السعادة في الدنيا  .١
   ولكن التقي هو السعيــد                           فلستُ أرى السعادة جمع مال

َأال  : "مين عند الموت مطمئنة ومثبتة لهم، ومبـشرة إيـاهم         نزول مالئكة الرحمة على المستقي    . ٢
  .، أي ال تخافوا الموت، وال تحزنوا على أوالدكم"تَخَافُوا وال تَحزنُوا

  .وكذلك تبشرهم في القبر بالقول الثابت  .٣
  .وعند القيام للبعث والنشور  .٤
  . "ا نَصب وما هم منْها ِبمخْرِجينالَ يمسهم ِفيه: " دخل الجنة دار الكرامة والمقامة .٥

  
    :يهاالسبيل إلأسباب االستقامة و -٥

متطلبات العبد المسلم التي يسعى في تحـصيلها والبحـث عـن     كغيرها من االستقامة إن       
 :لهذا إليك بعضاً من أسبابها األسباب التي توصله إليها

صدره لإلسالم وتوفيقه للطاعة والعمل الصالح،  ، وشرحتوفيق اهللا عز وجل لهذا العبد للهداية -١
" فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صـدره لإلسـالم  : "تعالى  ألن هذه الهداية بيد اهللا وحده، قال

" أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نـور مـن ربـه    " : ، وقال تعالى) ١٢٥:األنعام(
  (٢٢:الزمر(

ة ال يمكن أن تجتمع هي والمعاصي في قلـب عبـد مـؤمن ألن    فاالستقام: والتوبة االستغفار -٢
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان "سالح يقصم ظهر الشيطان، قال تعالى  االستغفار

 وتوبوا إلـى اهللا جميعـاً أيهـا   : "، وقال سبحانه)٢٠١:األعراف" (فإذا هم مبصرون تذكروا

" للمشركين فاستقيموا إليه واستغفروه وويل:"عالى، وقال ت)٣١:النور" (المؤمنون لعلكم تفلحون
  (٦:فصلت(

سـألك   وإذا: "االستقامة، قال تعـالى  وهما من أقوى األسباب في الثبات على: الذكر والدعاء -٣
لعلهـم   عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لـي وليؤمنـوا بـي   

الـذين  : "تعالى  أن القلوب ال تطمئن إال بذكر اهللاكما أخبرنا أيضاً). ١٨٦: البقرة" (يرشدون
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 ٨

وقال عليه الصالة ). ٢٨:الرعد) "آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
  "مرة إني ألتوب إلى اهللا وأستغفره في اليوم مائة:"والسالم

والذين صبروا ابتغاء وجه  ) :محاسبة النفس وإتباع السيئة الحسنة إذا ارتكب السيئة قال تعالى -٤
ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهـم   ربهم وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية

  (٢٢الرعد) (عقبى الدار
في هذه الحياة من مواقف ومصائب يهتز لها وجدانه ويفيق بسببها مـن   ما قد يحصل للمسلم -٥

  يرهواللهو، والسعيد من وعظ بغ سبات الغفلة
  . الطاعات ، واالجتهاد يها ، ومجاهدة النفس عليها فعل

  . العلم -٦
  . اإلخالص -٧
  . متابعة السنة -٨
  . التوسط والموازنة -٩

  . الدعاء-١٠
  . الصحبة الصالحة  -١١
  . االرتباط بالقرآن تالوة وحفظاً وتدبراً وعمالً -١٢
  
   :االستقامةثمرات   -٦
وشجاعة وفوز في معركة الطاعات واألهواء والرغبات، ولـذلك   ثبات وانتصار االستقامة إن -١

تتنزل عليهم المالئكة في الحياة الدنيا ليطردوا من حياتهم الخـوف   استحق الذين استقاموا أن
إن : "بالجنة وليعلنوا وقوفهم إلى جانبهم في الدنيا واآلخرة، قـال تعـالى   والحزن وليبشروهم

 ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنـة  الذين قالوا
أنفـسكم   نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ولكم فيها ما تشتهي. التي كنتم توعدون 

الذين قـالوا   إن: "وقال تعالى).٣٣-٣٠:فصلت" (نزالً من غفور رحيم. ولكم فيها ما تدعون 
خالـدين فيهـا    أولئك أصحاب الجنة.  ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنونربنا اهللا

  ).١٣،١٤:األحقاف" (جزاء بما كانوا يعملون
وطمأنينة القلب وراحة البال حيث أن الذي استقام علـى ديـن اهللا    دوام الصلة باهللا عز وجل -٢

  .على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عرف حق اهللا فقام به
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وهذا صراط ربك مـستقيماً قـد   : "وجعل سبحانه  جعل لهم دار السالم،- عز وجل-أن اهللا  -٣
" عند ربهم وهـو ولـيهم بمـا كـانوا يعملـون      لهم دار السالم. فصلنا اآليات لقوم يذكرون

  ).١٢٦:األنعام(
من وتقديرهم للمستقيم سواء كان صغيراً أو كبيراً على ما يظهر عليه  حب الناس واحترامهم -٤

   .والخلق الفاضل حرص على الطاعة
بعد توفيق اهللا عز وجل مـن الوقـوع فـي     أنها تعصم صاحبها االستقامة إن من أهم ثمرات -٥

   .والتكاسل في الطاعة المعاصي وسفاسف األمور ومخالطة السفلة من الناس
وا على الطريقـة  وألَّو استقام:( والتوسع في الدنيا، قال تعالى سبب في بسط الرزق االستقامة -٦

) لنفتنهم فيه ومن يعرض عـن ذكـر ربـه يـسلكه عـذاباً صـعداً       * ألسقيناهم ماء غدقاً
  ).١٦،١٧:الجن(

 ازداد المسلم استقامة اشتد قرب الملك منه؛ تكلم على لسانه، وألقى على لـسانه القـول   كلما -٧

. والفحش يه قول الزورالسديد، وإذا بعد عن اهللا قرب الشيطان منه فتكلم على لسانه وألقى عل
   .لسانك إال الملك ما ألقاها على: وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول

إنـه ليمـر   : "الصالح في قلبه حتى قال أحد السلف حالوة يجدها العبد االستقامة ومن ثمرات -٨
ومـنهم  ". في عيش طيبالجنة في مثل هذا اليوم إنهم ل إن كان أهل: بالقلب أوقات أقول فيها

   ."الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسيوف لو علم الملوك وأبناء: "من قال
اهللا بها على  أعظم نعمة أنعم االستقامة على العبد في الدنيا واآلخرة فإن إذا كانت الذنوب مغبة -٩

الصراط المـستقيم    عنمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج: "يقول ابن القيم رحمه اهللا. العبد
  فليراجع ما قاله ومن أراد االستزادة في مغبة الذنوب وآثارها". في الدنيا واآلخرة

  

  . االستهانة بالمعصية : عوائق االستقامة -٧
  . االنشغال بالدنيا عن اآلخرة -
  . المباحات التوسع في -
  . الوسط السيئ -

  

  :صور مشرقة من سير أسالفنا  -٨
   " أرجو أن ألقى اهللا وال يحاسبني أني اغتبت أحداً: " قال البخاري : اللسان  امة استق-        
 جاء في ترجمة الصحابي الجليل حممة بن أبي حممة أنه بات ليلة عنـد : استقامة الهموم  - 

ذكرت ليل  : ما يبكيك ؟ قال: التابعي هرم بن حيان العبدي ، فرآه يبكي الليل أجمع ، فقال له هرم 
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 ١٠

ذكرت ليلة صـبيحتها  : فقال  تها تبعثر القبور ، ثم بات عنده ليلة ثانية ، فبات يبكي ، فسألهصبيح
  . تتناثر النجوم

   : الثبات على االستقامة  -
 موقف كعب بن مالك حين اعتزله الناس وجفاه أقرب الناس إليه ، ورفضه لما جاء في رسالة  -أ

الـشهوات    ، وكان التنور هو أبلغ جواب لتلكملك غسان التي فيها استهواء ودعوة للمواساة
  . الزائلة

الزكاة بعد وفاة الرسول صـلى   موقف أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه من المرتدين ومانعي -ب
نـصرة ديـن اهللا ، والجزيـرة     اهللا عليه وسلم ، يظهر بوضوح صدق العزيمة والثبات في

يتنازل عن عقال وال عن عناق   األشم الالعربية تضطرب بالردة والنفاق ، وهو ثابت كالطود
 أراد االستقامة وطلب القدوة الصالحة حتى نصره اهللا تعالى ، وبقي رضي اهللا عنه علماً لمن

.   
  :   أحاديث في االستقامة -٩
لي في اإلسالم قوالً ،  قلت يا رسول اهللا قل:  عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه قال -أ

قل آمنت باهللا ثم : ( عليه وسلم   قال صلى اهللا– وفي رواية بعدك – أحداً غيرك ال أسأل عنه
  ) .استقم 

ال يستقيم إيمان عبـٍد  : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول:  عن انس رضي اهللا عنه قال -ب
  ) .حتى يستقيم لسانه  حتى يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه

استقيموا ولن تُحصوا : ( وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه:  عن ثوبان رضي اهللا عنه قال -ج
  . ( الوضوء إال مؤمن واعلموا أن خير أعمالكم الصالة ، وال يحافظ على

ذا أصبح ابن آدم ؛ فإن األعـضاء   ) :  عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه موقوفاً ومرفوعاً-د
نحن بك ؛ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت  مااتق اهللا فينا ؛ فإن: كلها تُكفر اللسان ، فتقول 

  ( اعوججنا
لمحيي الـدين مـستو ،   " االستقامة منهج حياة " تخريجاتها من كتاب  هذه األحاديث مع    

 ( ٦٩ ، ٥٢ص
  :الحقة االستقامة -١٠

 هي االعتدال االستقامة اعلم يا أخي ـ سدد اهللا خطانا جميعاً إلى ما يحبه اهللا ويرضاه ـ أن  
أعماله  سير على الطريق دون انحراف ، وهي روح يحي العبد بها أحواله ، وتصفَّى وتنمو بهاوال

  . ، فال صحة وال عافية بدونها إذ يحقق بها آماله

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

تَتَنَـزُل علَـيِهم    : جالله بقوله{ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا  وقد حث عليها ربنا جّل
نُواالْمزال تَحوقال تعالى) ٣٠:فصلت)  الِئكَةُ َألَّا تَخَافُوا و{وندتُوع نَِّة الَِّتي كُنْتُموا ِبالْجِشرَأبو  تَِقمفَاس

 : وقـال تعـالى  ) ١١٢١:هـود ) {قُْل ِإنَّما َأنَا بشَر {كَما ُأِمرتَ ومن تَاب معك وال تَطْغَوا ِإنَّه ِبما

ِإلَيـِه  }: وقال تعـالى ) ٦:فصلت)  ِمثْلُكُم يوحى ِإلَي َأنَّما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَاستَِقيموا ون بِصيرتَعملُ}
شِْرِكينٌل ِللْميوو وهتَغِْفراسو {ًقاغَد اءم منَاهقَيلَى الطَِّريقَِة لََأسوا عتَقَامَألَِّو اسو } (١٦:الجـن).  

أن خيـر أعمـالكم     بها النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال استقيموا ولن تحصوا واعلمواوأمر
اإلسالم قوالً ال أسأل عنه  يارسول اهللا قل لي في: ووصى بها أحد أصحابه عندما سأله " الصالة 

  " قل آمنت باهللا ثم استقم:"أحداً غيرك قال 
المتابعـة  : (ت لك اثنين منها وثالثهمـا  بتعاريف عدة ذكر االستقامة العلماء عرفوا واعلم أن

   ) . وسلم مع التخلق باألخالق الحسنة دون هوى أو ابتداع لطريقة النبي صلى اهللا عليه
  : االستقامة مظاهر

  : الخالص على التوحيد االستقامة -١
فال شرك ريـاء أو شـرك    فيوحد اهللا توحيداً صادقاً في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ؛

 باهللا شيئاً أن ال تشرك:"قال  االستقامة معنى ولما سئل أبوبكر الصديق رضي اهللا عنه عن.الص إخ
".  
  : على األمر والنهي االستقامة -٢

 األمر والنهي وال تروغ روغان الثعالب أن تستقيم على : االستقامة" قال عمر رضي اهللا عنه
.  

سد ويقول يا ملك الغابة غير لي أسمي إلى األ يأتي*** فال يكن ـ يا أخي ـ حالك كحال ال  
إذن احتفظ بقطعة اللحم هذه إلى الليل فإن احتفظـت بهـا   : أسم قبيح فيقول له األسد" *** " فإن 

: *** *** الظهيرة واشتد به الجوع نظر إلى قطعة اللحم وقال  غيرنا لك االسم ،فلما كان وقت
غير لي اسمي : كان الليل أتى إلى األسد فقال له التهم قطعة اللحم ، فلما اسم جميل ثم"*** " إن 

  !؟ األسد ائتمناك بعض يوم على قطعة من اللحم فلم توفِّ ،فكيف نأتمنك على االسم الجميل فقال له
  
   : المحبة على االستقامة -٣

عمل يقربك إلى حبه  وذلك بأن تستقيم على محبته وعبوديته فتحبه وتحب من يحبه وتحب كل
  . نه يمنة وال يسرةفال تلتفت ع

  : فاعلم أنها درجات االستقامة ـ أخي ـ أن تتدرج في سلم وإن أردت
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 ١٢

فال إفراط يتجاوز حد اإلخالص ، ورسـم العلـم ،   :  االعتدال عى االجتهاد في االستقامة : أولها
عليه وسلم، وال تفريط بتضييع أوامر اهللا واالبتداع في دين اهللا ، وقد  وهدي النبي صلى اهللا

إن لكل عمل شـرة  ( :صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه فقال  به النبين
  )فترة فمن كانت فترته إلى سنة أفلح ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر ولكل شرة

فتشاهد أفعال اهللا وحكمه في األوامر والنواهي والثواب والعقاب :  على األحوال االستقامة:  ثانيها
  . والمعاداة والفرق بين مايحبه ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه االةوالمو

لو رأيت استقامتك أو ادعيتها حجبك ذلك  ألنك يا أخي:  االسـتقامة  بترك رؤية االستقامة:  ثالثها
المقوم لك وما أنت فإنك هللا وباهللا وعلى أمـر   عن نور المعرفة اإللهية ومشاهدة أن اهللا هو

  . اهللا
  : مراتب ثالثولالستقامة 

النفس بإصالح أحوالك وتعديل أعمالـك بميـزان الخـوف     وذلك من خالل تأديب: التقويم  -١
  . الشر والرجاء فتعتاد الخير وتنفر من

من حقـد وحـسد    وهي تهذيب النفس وتطهير القلب من األدران واألوساخ الباطنة :اإلقامة  -٢
 . نفاق والعياذ باهللاوعجب ورياء وسمعة وحب الظهور والرئاسة أو كبر و

تكون أعمال العبد كلها موزونة بميزان الشرع الطهر دون تكلـف تقـويم أو    بأن:  االستقامة -٣
  . إقامة

  : فتأملها وإذا أردت أن تعرف من هو المستقيم فهذه عالماته
  .الصبر عند الشدائد )  أ
  . والثبات عند الباليا) ب(
  .الجاهلين  واإلعراض عن) ج(
  .ح عن المسيئين والصف) د(
  .نفسه وأن ال يكون للهوى والشهوة سلطان على)هـ(
  .وأن زخارف الدنيا ال تصده وال تشغله عن طاعة مواله) و(
  .السر والعلن وأنه سبحانه مطلع على جميع أفعاله وأعماله وهو يراقب اهللا في) ز(
  .. من أطاعه ويحل غضبه على من خالفه وعصاه ويعلم أنه سبحانه يجازي )ح(

ـ   يقظاً يقظة تامة متدبراً متحرياً على الدوام لحدود الطريق واضبط انفعاالتـك   فكن ـ أخي 
 فاالستقامة إذن ؛ شغل دائم في كل.حتى ال تميلك ميالً قلَّ أو كثر عن االتجاه الصحيح وتصرفاتك

  .حركة من حركات الحياة
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 ١٣

  ما الذي يعين على تحقيق االستقامة ؟-١١
 اهللا نعمة عظيمة، ودرجة رفيعة، ومنة عالية، فتحقيقها يحتاج إلى جـد،             االستقامة على أمر  

  .واجتهاد، وصبر، واحتساب، ودعاء، وتضرع، وإخبات، وتوفيق، واحتراز
  :أهم المعينات على تحقيق ذلك بعد توفيق اهللا عز وجل ما يأتي

الفاتحة في كل ركعة،    الدعاء والتضرع، وسؤالها بجد وإخالص، وألهمية ذلك أمرنا بقراءة           :أوالً  
  .لما فيها من سؤال الصراط المستقيم المخالف ألصحاب الجحيم

فالدعاء هو العبادة، وهو سالح المستضعفين، وعـدة الـصالحين، وال يعجـز عنـه إال                        
  .المخذولين، فاهللا سبحانه وتعالى مالك الهداية واالستقامة، فال تُطلب إال من مالكها

فَاعلَم َأنَّـه ال ِإلَـه ِإال اُهللا واسـتَغِْفر          : "بالعلم الشرعي، فالعلم قائد والعمل تبع له       االشتغال   :ثانياً  
فأمر بالعلم قبل العمل١٠"ِلذَنِبك ،.  

 قبل كباره، ويشرع في األهم ثم المهم، وأن يتلقى من مشايخ            وينبغي أن يبدأ بصغار العلم             
إن هذا العلم دين، فانظروا ممـن تأخـذون         "أهل السنة الموثوق بدينهم وعقيدتهم وعلمهم،       

  .، كما قال مالك وغيره"دينكم
 الحرص على التمسك بالسنة، فهي سفينة النجاة، والحذر كل الحذر من البدع واالقتراب من        :ثالثاً  

مبتدعين، فإن ذلك هو الداء العظيم، والضالل المبين، بحكم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                ال
من عمل عمـالً لـيس   : "، وفي رواية"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد     : "وسلم

، كما جاء في الصحيح، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرهـا ووزر مـن               "عليه أمرنا فهو رد   
  .عمل بها إلى يوم القيامة

  . مراقبة اهللا في السر والعلن:رابعاً 
 مجاهدة النفس، والهوى، والشيطان، وعدم الغفلة عن ذلك، ومحاسبتها فـي كـل وقـت           :خامساً  

  .وحين، وعلى الجليل والحقير
  . اإلكثار من تالوة القرآن، ومحاولة حفظه أوما تيسر منه، والمداومة على ورد ثابت:سادساً 
اهللا عز وجل، والمداومة على أذكار الصباح والمساء، وأذكـار وأدعيـة    اإلكثار من ذكر    :سابعاً  

المناسبات المختلفات، فمن لم يوفق للغزو والجهاد، وال لصيام الهواجر وقيام الليالي، فـال              
  .يفوتنه أن يعوض عن ذلك بلسانه

من فاته الليـل أن     : " رحمه اهللا  ١١فقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما قال ابن رجب الحنبلي                 
، "سبحان اهللا وبحمـده   "يكابده، وبخل بماله أن ينفقه، وجبن عن عدوه أن يقاتله، فليكثر من             
  ."فإنها أحب إلى اهللا من جبل ذهب أوفضة ينفقه في سبيل اهللا عز جل
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  ".ال يزال لسانك رطباً من ذكر اهللا: "ويغني عنه ما في الصحيح         
 الحرص على سالمة القلب، والحذر من أمراض القلـب المعنويـة، كالحـسد، والريـاء،       :ثامناً  

والنفاق، والشك، والحرص، والطمع، والعجب، والِكبر، وطول األمل، وحب الدنيا، فإنهـا            
  .وهي سبب لكل رزيةأخطر من أمراضه الحسية، 

 التقلب بين الخوف والرجاء، في حال الصحة والشباب يغلب جانب الخوف، وعند المرض              :تاسعاً
  .ونزول البالء وعند االحتضار يغلب جانب الرجاء

 مزاحمة العلماء بالركب، والقرب منهم، والحرص على االستفادة منهم، واقتبـاس األدب             :عاشراً  
  .فةوالسلوك قبل العلم والمعر

 دراسة السيرة النبوية، وتراجم األصحاب والعلماء، يعين على تزكية النفوس والترقي            :أحد عشر   
  ".فإن التشبه بالرجال فالح"بها، 

 الحرص على معاشرة األخيار، فالمرء على دين خليله، والطيورعلى أشكالها تقـع،  :الثاني عشر  
"ودٍض ععِلب مهضعِئٍذ بمواَألِخالء يتَِّقين١٢" ِإال الْم.  

 اإلكثار من ذكر الموت وتوقعه في كل وقت وحين، فهو أقرب إلى أحدنا من شراك        :الثالث عشر   
  .نعله

نظر إلى من هو دونك وليس إلى مـن هـو    القناعة بما قسم اهللا، والرضا بذلك، وال   :الرابع عشر   
  .١٣"وِفي ذَِلك فَلْيتَنَافَِس الْمتَنَاِفسون: "أرفع منك في شأن الدنيا، أما في شأن الدين

  .اتمة الخوف والحذر من سوء الخ:الخامس عشر 
  . سؤال اهللا واالستعاذة به من الفتن، ما ظهر منها وما بطن:السادس عشر 
  . االستفادة من الوقت، والحرص عليه، فما العمر إال أيام، وساعات، وثوان:السابع عشر 
  . تجديد التوبة واإلنابة، مع تحقيق شروطها والحرص على أن تكون توبة نصوحاً:الثامن عشر 

 .ا االستقامة، وأحلنا دار الكرامة، وأجرنا من الذل، والخزي، والمهانةاللهم ارزقن      

اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، واحشرنا في زمـرة الرسـل، واألنبيـاء، والـشهداء،                   
والصالحين، اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والنصر على األعداء، والعصمة من             

 اهللا وسلم على إمام المتقين، وسيد الغر المحجلين، الداعي إلى خيري الـدنيا              الفتن العمياء، وصلى  
  .والدين، وعلى آله، وصحبه، والتابعين
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