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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ابهلل من شركرذإٌف اغبمد هلل كبمده، كنستعينو، كنستغفره ، كنعو     

 يضلل فال أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فهو اؼبهتدم، كمن 
 إلو إال هللا كحده ال شريك ، كأشهد أف دمحما عبده ىادم لو، كأشهد أف ال

 .ك رسولو
                                                                 َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ُّ                    

 .[102:آؿ عمراف]
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ                        
 .[1:النساء] َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ              
  .[71-70:باألحزا ] َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت

  ،،،دُـبع أما                                
      دمحم  نبينا ىدمي ، كالـي هللا ، كخًنى اؽبدم،فإٌف أصدؽى الكالـ     

ملسو هيلع هللا ىلص، كشرَّ األمور ؿبداثهتا، ككلَّ ؿبدثة بدعة، ككلَّ بدعة 
  . يف النارة ، ككلَّ ضالؿةضالؿ

 ،،، دُعـب  أما                                                 
ر كالنَّجول، فإنٌو       فيأيٌها الٌناس اتقوا هللا حٌق التقول، كراقبوه يف السًٌ

  كاعلموا رضبكم هللا ػ العلم الذم ىبٌلصكم من ؿبذكركميعلم اعبهر كأخفى،
  لذلك إال ابالستقامة كالتقى، ك للعبد قباةأنٌو ال كيوصلكم إىل مطلوبكم ػ
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:   ػ  سلطانوعٌز  ػ  ابالستقامة إليو فقاؿ سبحانو  اؼبوىل ػ جلَّ ثناؤه ػأمران
    َّزث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب  ُّ 

لىت ]   .[6:فيصًٌ
 ؼبا كاف عظيمنا أمريىا، كبًننا فضليها، كاف العبد مأمورنا االستقامةبل إٌف      

   صلوات اؼبفرتضة عليو اؿ يف  ربٌو أف يوٌفقو إليها كيثٌبتو عليهاأبف يسأؿ
 ؛(1) هبا  إال الصالةسببى عشرىةى مرة، كذلك يف فاربة الكتاب الل ال تصصُّح 

أمر هبا  ك.[6: الفاربة]  َّ يي ىي مي  خي   ُّ    :كما يف اآلية الكريبة
عليهما ػ   نبٌييو الكريبٌن موسى كىاركفؿ   ػعٌز كجلٌ ػ قاؿ سبحانو ؼ ق،أنبياء
كأمر هبا نبينا ، [89:يونس]  َّ جم  يل ىل مل خل   ُّ :ـ ػالسال
 يف ىف يث ىث نث ُّ  : ػ جٌل كعالفقاؿ ؛كمن اتب معو ملسو هيلع هللا ىلص دمحما

 .[112:ىود]  َّ ىق
 حديث ثوابف؛كما يف كقد كاف النيٌب ملسو هيلع هللا ىلص يوصي هبا صحابتو الكراـ     

استقيموا، كلن ربصوا، كاعلموا أٌف خًن   »:قاؿ رسولو ملسو هيلع هللا ىلص: هنع هللا يضر قاؿ
 .(2)«أعمالكم الصالة، ك ال وبافظ على الوضوء إال مؤمن

    
 

                                                

ال صالة ؼبن مل يقرأ -: "ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ  رسوؿ هللا : يقوؿ- هنع هللا يضر-عبادة بن الصامت جاء  يف حديث  (  1)
. [394/ح]، كمسلم [756/ح]أخرجو البخارم " بفاربة  الكتاب

شعيب األرانؤكط، دار مؤسسة الرسالة، كابن ماجو : تص. [22378/ح]أخرجو أضبد  (  2)
. [2/135]شعيب األرانؤكط، دار الرسالة، ك انظر إركاء الغليل للعالمة األلباين : تص. [277/ح]

 .، اؼبكتب اإلسالمي2/ط
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  أنٌو قاؿػ رضي هللا عنهما ػ حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص      كيف
       قاؿؼ، ينرسوؿ هللا أكص إٌف معاذ بن جبل أراد سفرا فقاؿ اي » :

 :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ : رسوؿ هللا زدين   اي:  قاؿ،«إذا أسأت فأحسن  »: ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(3)«استقم، كلتحسن خلقك»

كأخرج مسلم يف صحيحو من حديث سفياف بن عبد هللا الثقفي أنٌو      
قل يل يف اإلسالـ قوال ال أسأؿ عنو أحدا غًنؾ ! رسوؿ هللا قلت اي: قاؿ 

  .(4)»ـ ؿ آمنت ابهلل ٍب استقؽ»  :ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿػ أك بعدؾ ػ
  جاءت ىذه النصوص الشرعية آمرة ابالستقامة إاٌل لعظيم     كىل

 الستقامة سببه للبشرل يف الدنيا كاآلخرة، كسببه اؼ، فضلها، كرفيب أجرىا
لرفب اغبيزف، كدفب اػبوؼ، كسببه لتحصيل كىالية اؼبالئكة كنصرهتم، 

تلٌذ ما ، ك من اػبًناتفيها ما تشتهيو األنفسك اتعبنٌ اب فػىٍوزً ؿاكسببه 
 ىل مل خل  ُّ  : كأتٌمل اآلف ىذه اآلايت البٌينات،  من اؼبسرٌاتاألعٌن
 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

. [31 ػ 30: فصلت] َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 تػىزيفُّحها اؼبالئكة  عظيمةن بشرلفتضٌمنت ىذه اآلايت الكريبات، 

، أف ال زبافوا كال ربزنوا يف الدنيا كيـو العرض كاؼبستقيماتللمستقيمٌن 
 رضبو ػ دمحم بن علي الشوكاين  العاٌلمة قاؿ بٌن يدم رٌب الرباٌيت؛كالقياـ

                                                

شعيب األرانؤكط، مؤسسة : ترتيب ابن بلباف، تص. [22378/ح]أخرجو ابن حباف يف صحيحو (  3)
شعيب األرانؤكط، دار الرسالة، ك انظر السلسلة الصحيحة : تص. [277/ح]الرسالة، كابن ماجو 

 .، مكتبة  اؼبعارؼ1/ط. [3/230]للعالمة األلباين 
 .دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث: تص. [22378/ح]صحيص مسلم (  4)
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كالظٌاىر عدـي زبصيص تنٌزؿ اؼبالئكة عليهم بوقتو معٌن، كعدـي ... » : ػهللا
  يف(5)م اػبوؼ كاغبيزف حبالة ـبصوصة كما يشعر بو حذؼ اؼبتعٌلقؼٍ تقييد فى 
 .(6)«اعبميب 

أم كبن  َّ ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي ُّ :كقولو تعاىل     
  اغبافظاؼبتولوف غبفظكم كمعونتكم يف أمور الدنيا كأمور اآلخرة، قاؿ

أٍم تقوؿ اؼبالئكة للمؤمنٌن عند االحتضار ... »:العماد ابن كثًن رضبو هللا 
 أٍم قرانءكم يف اغبياة الدنيا نسدًٌدكم كنوفًٌقكم، :كبن كٌنا أكلياءكم

ككبفظكم أبمر هللا، ككذلك نكوف معكم يف اآلخرة، نؤنس منكم الوحشة 
 يف القبور، كعند النفخة يف الصور، كنؤٌمنكم يـو البعث كالٌنشور، كقباكز

 .(7)«بكم الصراط اؼبستقيم، كنيوصلكم إىل جنات النعيم
 حن ُّ  :   سبحانو كتعاىل اغبقٌ  قاؿ؛كاالستقامة سببه للخلود يف اعبٌنة     

 هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن
  .[13:األحقاؼ]َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت

   : اؼبوىل جٌل ثناؤه قاؿ الوفًن، كاػبًن الكثًن؛ سببه للٌرزؽىي أيضاك     

قاؿ اغبافظ ابن  ،[16:اعبن]  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ 

                                                

، قاؿ (5)  تقٌرر يف علم اؼبعاين ككذا يف علم األصوؿ على الصحيص أف حذؼ اؼبتعلق يفيد العمـو
 :    األخضرم يف اعبوىر اؼبكنوف
  ووُه جنٍة  فالنٍة  ففيمِ ۞وحيذف املفعول للتعميِم                             

. [4/221]دار الفكر، كينظر البحر احمليط للزركشي . [109/ص]اعبوىر اؼبكنوف مب حاشية اؼبنياكم 
 .ـ1994 - ىػ1414 ،1/دار الكتيب، ط

.  ىػ1414، 1/دار ابن كثًن، دار الكلم الطيب ػ دمشق، بًنكت، ط. [4/590]فتص القدير  (6)
 .ىػ1419 ،1/العلمية، ط الكتب الدين، دار مشس حسٌن دمحم: تص. [7/162] تفسًن ابن كثًن ( 7)
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، كقد ذكر شيخ اؼبفٌسرين أبو جعفر (8)«اؼبراد بذلك سعة الرزؽ » : كثًن 
دمحم بن جرير الطربم ػ بٌرد هللا مضجعو ػ من طيريؽو متعدًٌدىةو عن ؾباىد           

، كقريب منو (9)«ماال كثًنا: يقوؿ"  ىي مي خي  "»:ػ رضبو هللا ػ أنٌو قاؿ
لو آمنوا كلهم ألكسعنا »: قوؿ قتادة ػ رضبو هللا ػ يف تفسًن اآلية الكريبة

 لو اتقوا لوسعنا عليهم يف »:، كقاؿ أيضا(10)«عليهم من الدنيا
، «عيشا رغدا" :  ىي مي  "»:، كعن الربيب بن أنس ػ رضبو هللا ػ(11)«الرزؽ

كربصيل معىن اآلية الكريبة أٌّنم لو استقاموا على طريقة اإلسالـ ػ كما قالو 
(12)ؾباىد

ػ،  ألنزؿ هللا عليهم الغيث الكثًن اؼببارؾ الذم زبضٌر بو األرض،  
 ، كىو اؼبطر"الغىدىؽ"كيكثر خًنىا كيتسب رزقها؛كما ينٌبو عليو لفظة  

 يف: "غىًدقةه  أرض"كىاسب، ك :، أمٍ "غىٍيداؽ عييه " :كتقوؿ العرب الكيبَّار،
، غاية : ، أمٍ "غىًدؽه  عشب"ك اؼباء، الكثًنة الرُّحىب، اؼببتلَّة النًَّديٌة كىي الٌرًمًٌ
قان  األىرض كغىًدقىتً  كرًيُّحو، بلىليو بٌٌنه   اٍلعىٌٍني  كغىًدقىتً  أىخصبت،: كأىٍغدقىتٍ  غىدى

قان، اء كىًثًنىة أىم كغيديقة، غىًدقة، فىًهيى  غىدى
ى
 .(13)اؼب

                                                

 .[8/255] تفسًن ابن كثًن ( 8)

 .ـ 2000 - ىػ 1420 ،1/الرسالة، ط شاكر، مؤسسة: تص. [23/662] تفسًن الطربم ( 9)

 .[23/663] تفسًن الطربم ( 10)

 .[23/663] تفسًن الطربم ( 11)

 .[23/662] تفسًن الطربم ( 12)

عبد / د: تص. [2/147]غريب اغبديث البن اعبوزم : ينظر يف ىذا البياف اللغوم اؼبصادر التالية ( 13)
، النهاية يف 1985 - 1405 ، 1/ لبناف، طػبًنكت - اؼبعطي أمٌن القلعجي، دار الكتب العلمية 

/  بًنكت، طػؿبمود دمحم الطناحي كغًنه،  اؼبكتبة العلمية : تص. [3/346]غريب اغبديث ؿ ابن األثًن 
 .ىػ1414، 3/ بًنكت، طػدار صادر . [10/283]ـ، لساف العرب البن منظور 1979- ىػ 1399
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     كفبٌا يزيده بياان ما ساقو ابن جرير الطربٌم يف تفسره بسنده عن عمر            
 أينما كاف اؼباء كاف اؼباؿ، كأينما كاف اؼباؿ كانت »: أنٌو قاؿ :. ػ هنع هللا يضر ػ
 . (14)«الفتنة

      كقد جاء يف آية الزخرؼ بيافه عظيمه ؼبا أعٌده رٌب العاؼبٌن ػ جٌل كعال ػ
 :ألىل االستقامة من العطاء الفخيم كالثواب اعبسيم، كذلك قولو تعاىل

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّ 
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث
 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص
 67:الزخرؼ] َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 [73ػ
يقصد بو أىل االستقامة؛ بدليل قولو ":  زي ري : "     فقولو تعاىل

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  :تعاىل يف آية سورة يونس 

مب قولو تعاىل يف  ،[64ػ 63:يونس ] َّ ين ىن من خن حن جن
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن   ُّ :آية سورة األحقاؼ
 ىم اؼبتقوف، كىم ،فاؼبستقيموف على دين هللا .[13:األحقاؼ]  َّمئ

كىم الذين ينالوف تلك ، أكلياء هللا الذين ال خوؼ عليهم كال ىم وبزنوف
 الثمراًت الٌنافعة، كالقطوؼى اليانعة، كصبلة ما تقٌدـ من فوائد االستقامة

:  كىي تسب فوائد عظيمة جٌدا جٌدا،كشبراهتا،
 .ربصيل كالية هللا كؿببتو كنصرتو/ 1     

                                                

 .[23/663] تفسًن الطربم ( 14)
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  .ربصيل كالية اؼبالئكة كؿببتهم كنصرهتم/ 2     
 .كيةمربصيل البشارة الدف/ 3     
 . يف اغبياة الربزخية يف القربربصيل البشارة/ 4     
 . يـو القيامة األخركيةربصيل البشارة/ 5     

  .ربصيل األمن كانتفاء اػبوؼ/ 6     
  .ربصيل السركر كالفرح كدفب اغبزف كالقرح/ 7     
  .ربصيل اعبٌنات كما فيها من عظيم اػبًنات/ 8     
  .ربصيل الٌرزؽ اؼبديد كالعيي الرغيد/ 9     
 قاؿ  كما كالكرامة، فليلـز عىتػىبىة االستقامة؛ةكابعبملة فمن أراد نيل الًعزٌ      

.... »:شيخ اإلسالـ أبو العٌباس أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية ػ رضبو هللا ػ
  .(15)«... كإمبا غاية الكرامىة، ليزيـك االٍستقىامىة

 
۞۞۞ 

 
 

                                                

عبد القادر األرانؤكط، مكتبة دار : ، تص[183/ص]الفرقاف بٌن أكلياء الرضبن كأكلياء الشيطاف  (15)
اؼبطبعة . [42/ص]أمراض القلب كشفاؤىا كقريب منو يف  ـ، 1985-  ىػ 1405البياف، دمشق،

 .ىػ2،1339/القاىرة، ط– السلفية 
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      إذا علمت ػ أيٌها اؼبوٌفق ػ ما جاء يف فضل االستقامة، كأّنا سرٌّر 
 الفالح، كأسُّح النجاح، فجديره بك أف تٍفقىو حقيقةى االستقامة؛ حىت

(16)تشتمل بلحافها، كتلتحف بًشماؽبا
  فما حقيقة االستقامة ؟ ،

،:      االٍسًتقىامىةي يف اللغة ـى  :يػيقىاؿي  االٍعتداؿي ـى  الشيءي  قىا  اٍعتدىؿ: كاٍستػىقىا
كىاٍستػىوىل

(17). 
     كعند العلماء تعريفات متقاربة ؽبذا األصل العظيم كمن أحسنها ػ كهللا 

ًلمىةه  فىااًلٍسًتقىامىةي  ...»:أعلم ػ قوؿ العاٌلمة ابن القيم اًمعىةه، كى ةه  جى  دبىجىاًمبً  آًخذى
ـي  كىًىيى . الدًٌينً  ًقيقىةً  عىلىى ااًَّ  يىدىمً  بػىٌٍنى  اٍلًقيىا ٍدًؽ، حى  .اًبٍلعىٍهدً  كىاٍلوىفىاءً  الصًٌ

 فىااًلٍسًتقىامىةي . كىالنًٌيَّاتً  كىاأٍلىٍحوىاًؿ، كىاأٍلىفٍػعىاًؿ، اًبأٍلىقٍػوىاًؿ، تػىتػىعىلَّقي  كىااًلٍسًتقىامىةي 
، كيقيوعيهىا: ًفيهىا ، اًًَّ  .(18)«ااًَّ  أىٍمرً  كىعىلىى كىاًباًَّ

          عمرأمًن اؼبؤمنٌن قاؿ :      كعلى ىذا اؼبعىن دارت عبارات السلف
االستقامة أف تستقيم على األمر كالنهي ، كال تركغ » : ػ ػ هنع هللا يضربن اػبطاب ا

 . (20) «(19)ركغاف الثعالب
                                                

مىاؿي  ( 16) زىره ًمٍن صيوؼو أىك شىعىر يػيٍؤتػىزىري ًبًو، كمن ىذا الباب : الشًٌ صبىٍبي مشىٍلةو، كالشٍَّملة ًعٍندى اٍلعىرىًب ًمئػٍ
مىاؿى بيىمينو» :قوؽبم  .[11/368]لساف العرب البن منظور: ينظر. «كىافى يػىٍنًسجي الشًٌ

 .[12/498]لساف العرب البن منظور  ( 17)
، بًنكتػ دمحم اؼبعتصم ابهلل البغدادم، دار الكتاب العريب : تص. [2/106]مدارج السالكٌن  ( 18)

ـ، كينظر تعريفات أخرل يف  نضرة النعيم يف مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكرًن 1996- ىػ 1416، 3/ط
  .4/دار الوسيلة للنشر كالتوزيب، جدة، ط. [2/304]
فإٌف الثعلب من أشد اغبيواانت مكرا كركغاان، كيف !  ققهلل دٌر أمًن اؼبؤمنٌن عمر هنع هللا يضر ما كاف أفق ( 19)

كتب اغبيواف بياف لذلك، كمنو ما ذكركه ػ على سبيل اؼبثل الرمزم بياان ؼبكره كدىائو ػ  أٌف األسد مرض 
 فلما حضر ،ذا حضر فأعلمين: فعاده صبيب السباع ما خال الثعلب، فنٌم عليو الذئب، فقاؿ األسد=

 حقيقة االستقامة
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 :ػ هنع هللا يضر  ػػ أيضا  عن ابن عباسجاءك ،ػ هنع هللا يضر ػ كقاؿ علي بن أيب طالب     
 .(21) «استقاموا أدَّكا الفرائض »

 استقاموا على أمر هللا،» : ػرضبو هللا ػ  اغبسن البصرم  أبو سعيدكقاؿ     
 .(22)« فعملوا بطاعتو، كاجتنبوا معصيتو 

  رضبوػ مشس الدين ابن القيم ق العاٌلمةقاؿيزيد ىذا اؼبقاـ كضوحا ما ك     
 فإف مل يقدر ، كىي الٌسداد، من العبد االستقامةبكطلكامل... »: ػ هللا

  .(23)«، فإف نزؿ عنها، فالتفريط كاإلضاعةفاؼبقاربة
 االستقامةً  فأصلي ...» :  ػ رضبو هللا ػلعاٌلمة ابن رجب     كقد قاؿ ا

 ًإفَّ ": قولىو الصدًٌيق كغًنيه بكر أبو فٌسر كما التوحيًد، على القلب استقامةي 
م ،"اٍستػىقىاموا ٍبيى  ااَّي  رىبػُّحنىا قىاليوا الًَّذينى  ـى  فمىت غًنًه، يلتفتيوا إىل مل أبّنَّ  استقا
 كإرادتو، كؿببتو، كإجاللو، كمهابتو، خشيتو، كعلى هللا، معرفة على القلب

 اعبوارحي  استقامت ًسواه، عما كاإلعراضً  عليو، كالتوكُّحلً  كدعائو، كرجائو،

                                                                                                                                       

خرزة يف ساؽ : فأمُّح شيء أصبت؟ قاؿ: قاؿ. كنت يف طلب الدكاء لك: أعلمو فعاتبو يف ذلك، فقاؿ
فضرب األسد دبخالبو يف ساؽ الذئب، كانسٌل الثعلب، فمٌر بو الذئب بعد ! الذئب ينبغي أف زبرج

األضبر إذا قعدت عند اؼبلوؾ فانظر ماذا ىبرج من  اي صاحب اػبفٌ : ذلك، كدميو يسيل، فقاؿ لو الثعلب
، 2/ط. دار الكتب العلمية، بًنكت. [1/257]حياة اغبيواف الكربل أليب البقاء الدمًنم . رأسك

 .كفيو يف مكر الثعلب لطائف أخرل فانظره موفقا.  ىػ1424
، 1/ط، بًنكتػ عبد الرزاؽ اؼبهدم،  دار إحياء الرتاث العريب : تص. [2/468]تفسًن البغوم  ( 20)

 . ىػ1420
 ػ  العريب الكتاب البغدادم، دار ابهلل اؼبعتصم ضبد : تص.[2/104]مدارج السالكٌن البن القيم  ( 21)

 .ـ1996 ػ ىػ 1416 ،3/بًنكت، ط
 .[2/104]مدارج السالكٌن البن القيم  ( 22)
ا. [2/104]مدارج السالكٌن البن القيم  ( 23)  .كانظر سبامو فإنٌو نفيس جدًّ
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 فإذا جنوديه، كىي األعضاء، ملك ىو القلبى  فإفٌ  طاعتو، على كلُّحها
ـى  ، استقا ًلكي

ى
 .(24)« كرعاايه جنوديه استقامت اؼب

االستقامة كلمةه جامعةه آخذةه دبجامب الدين، أٌف       فتحٌصل فبٌا تقٌدـ
  كالوفاء كاإلخالص، الصدؽساؽ القياـ بٌن يدم هللا تعاىل على حقيقتهاك
أف هبمب :  كتلخيص ذلك كالوقوؼ عند ما حىدَّهي من حدكد،د،ك ابلعولو

 استقامة القلب على: ة، كأصلهاالعبد بٌن أداء الطاعة، كاجتناب اؼبعصي
 مق حق مف خف   ُّ :التوحيد، كؾبانبة الشرؾ كالتنديد، كتدبٌر ىنا قولو تعاىل

 خل  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك

 َّ من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل

 فاإليباف اإليباف، مىثىلي  ىذا  »:أنس بن الربيب جاء عن. [25 ػ24:إبراىيم]
 يف كفرعيو هلل، اإلخالصي  يزكؿ ال الذم الثابت كأصلو الطيبة، الشَّجرة
 ىذا على كالتَّشبيو »:؛ قاؿ العاٌلمة ابن القيم(25)«هللا خٍشية فػىٍرعيو السماء،

 القلب يف التَّوحيد شجرة شبَّو سبحانو فإنَّو كأحسني؛ كأأهري  أصىصُّح  القوؿ
 تزاؿ ال اٌلل علوًّا، السَّماء يف الفرع الباسقة األصل، الثَّابتة الطَّيًٌبة ابلشَّجرة

ا تؤٌب  التَّوحيد لشجرة مطابقا رأيتو التَّشبيوى  ىذا أتمَّلت كإذا حٌن، كلَّ  شبرهتى
 إىل صاعدةه  الصَّاغبة األعماؿ من فػيريكعها الَّل القلب، يف الرَّاسخة الثَّابتة

؛ كلَّ  الصَّاغبةى  األعماؿ تثمر الشَّجرة ىذه تزاؿ كال السَّماء،  حبسب كقتو
                                                

 اؼبملكة ػطارؽ بن عوض هللا، دار العاصمة : صبب كترتيب. [2/264]ركائب التفسًن البن رجب  ( 24)
 . ـ 2001 - 1422، 1/العربية السعوديةػ، ط

مب ما حٌرره العالمة ابن القيم يف . كانظر بقية أقواؿ السلف فيو. [16/568]تفسًن ابن جرير  ( 25)
، 1/يًنكت، ط– دمحم عبد السالـ إبراىيم، دار الكتب العلمية : تص. [1/132]إعالـ اؼبوقعٌن 

 ـ1991- ىػ 1411



15 
 

 حبقيقتها، كمعرفتوً  فيها، كإخالصو ؽبا، القلب كؿببَّة القلب، يف ثباهتا
 .(26) «...رعايتها حقَّ  كمراعاهتا حبقوقها، كقياموً 

                           ػ كهللا اؼبوٌفق ال رٌب سواه ػ
 
 
 
 

۞۞۞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 . [1/132]إعالـ اؼبوقعٌن  ( 26)
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     إذا تقٌرر لديك ػ أيُّحها اؼبوفَّق كأيُّحتها اؼبوفَّقة ػ فضلي ىذا األصل العظيم 

ػ من األسباب اؼبعينة على ربصيل االستقامة كعىرىٍفت حقيقتو، فهذه صبلةه 
 . ػ عز كجٌل أف هبعلنا فبن يستمعوف القوؿ فيتًَّبعوف أحسنواؼبوىلراجٌن من 

 الل تعٌن العبد على االستقامة على دين هللا فأٌكؿ األسباب /1     
 ىو اإلخالص، كذلك أبف يكن مقصود العبد كمراده ىو رضاء هللا :تعاىل

تعاىل، كاإلخالص ىو رأس كلًٌ األعماؿ، كبو تنمو كتزكو األحواؿ 
 كفد تقٌدـ أٌف االستقامة ال تقـو إال على ساؽ الصدؽ ؛كاألقواؿ

ر قوليو ... » :  قاؿ العاٌلمة ابن رجب ػ رضبو هللا ػكاإلخالص؛ ككذلك فسًٌ
ًنيفناأؼى  : "عزَّ كجلَّ  ه "ًقٍم كىٍجهىكى لًلدًٌيًن حى ، إبخالًص القصًد اًَّ كإرادتًو كحدى

 كىو كجًهًو، إبقامةً  فأمره... »:، كقاؿ يف موضب آخر(27)«ال شريكى لو
 فطرةي  كىو القيًٌم، كىوى الديني  اغبنيًف، للدينً  كنبًٌو كعزًمو قصًده إخالصي 

 قبوؿى  كلًٌهم قلوًب عباًده يف ركىب ااَّى  فإفَّ  عليها، العبادى  فطرى  الل ااًَّ 
  .(28)«...لىو كاإلخالصً  توحيًده

 ،ما أٍخلىصى عبده قطُّح أربعٌن يوما » :ػرضبو هللا ػ  مكحوؿ      كمن كالـ
 .(29)« إاٌل أهرت ينابيب اغبكمًة من قلبو كلسانو

                                                

 ػ العاصمةدار  ، هللا عوض بن طارؽ: كترتيب صبب. [2/264]ركائب التفسًن البن رجب  ( 27)
 .ـ 2001 - 1422 ،1/السعودية، ط

 . [2/74]ركائب التفسًن البن رجب  ( 28)
- كماؿ يوسف اغبوت، مكتبة الرشد : تص. [7/80]أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو مرفوعا  ( 29)

 ، كذكره ابن القيم موقوفا على مكحوؿ، فيكوف من ابب اؼبقطوع يف 1409، 1/الرايض، ط
كقد بٌٌن ابن . [2/92]مدارج السالكٌن : ينظر. االصطالح؛ ألٌف مكحوال الدمشقي من صغار التابعٌن

 من اؼبتصوفة يف ىذا الباب كبٌٌن ما أحدثو صباعة، ملسو هيلع هللا ىلص اعبوزم أنٌو ال يصص حديثا مرفوعا إىل النيب 
 بيت يف  كانفردكا يثبت، ال الَّذم اغبًديث ىذا على كاؼبتزىدين اؼبتصوفة من صباعىة عمل كقىد  »:فقاؿ=

 األسباب املعينة على  االستقامة
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نبينا دمحم بفبٌا يعٌن على االستقامة ىو االقتداء   :كالسبب الثاين /2     
  جك مق حق مف خف حف جف  ُّ  : ػ جٌل كعال ػ قاؿ، كاالقتفاء آلاثره؛ كماملسو هيلع هللا ىلص
 .[21:األحزاب] َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

      كقد ضرب لنا الصاغبوف اؼبقٌدموف مثال عظيما يف حرصهم على اقتفاء
 ، كاتباع سٌنتو، كمن ذلك ما ساقو اغبافظ اؼبنذرم يف كتابو ملسو هيلع هللا ىلصآاثر نبينا
 ػ رضي هللا عيمر ابن مب كٌنا:قاؿ ؾباىد فعن": الرتغيب كالرتىيب"اعبليل 

 :قاؿ ذلك؟ فعلتى  ملى : فسئل عنو، فحادى  دبكاف، فمرَّ  سفر، يف عنهما ػ 
. (30)جٌيد إبسناد كالبزار أضبد ركاه.ففعلتي  ىذا؛ فعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رأيتي رسوؿ

 أك يبينان  كأخذ عنو، تنٌحى: أم اؼبهملتٌن ػ؛ كالداؿ ػ ابغباء "حاد": كقولو
 .(31)مشاالن 

 كاؼبدينة مٌكة بٌن شجرةن  أيٌب كاف أنٌو:"عنهما هللا رضي عمر ابن    كعن
رب  ربتها، فػىيىًقيلي   إبسناد البزار رٌكاه".ذلك يفعلي  كاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿى  أفٌ  كىبي

 .(32)بو أبس ال

                                                                                                                                       

 تتضاعف الَّل األشياء كيتناكؿ الفواكو أيكل بعضهم ككاف اػببز، أكل عنٍ  كامتنعوا يوما، أربعٌن اػبٍلوة
لَّم أىنَّو إًلىيو كيتخيل فيهذم، األربعٌن بعد ىبرج ٍبيَّ  اػببز، قيمة على قيمتها  كاف ابغبكمة، كلو يتىكى

اؼبوضوعات . «.اٍلعلم درٌ  فىللَّو بفعل االبدف، ال اٍلقلب بقصد يتعلَّق اإًلخالص فًإف صحيحا، اغبديث
،  ابؼبدينة السلفية اؼبكتبة صاحب احملسن عبد دمحم: عثماف، نشر دمحم الرضبن عبد :تص. [3/145]

 .1/ط
ىيب للعاٌلمة األلباين  ( 30) غيب كالرتَّ عارؼ لًلنىٍشًر كالتوزيب، . [1/126]كىو يف صحيص الرتَّ

ى
مكتبة اؼب

 . ـ2000-  ىػ 11421/اؼبملكة العربية السعودية، ط- الرايض 
مصطفى دمحم عمارة، مكتبة مصطفى : تص. [1/82]قالو اغبافظ اؼبنذرم يف الرتغيب كالرتىيب  ( 31)

 . ـ1968-  ىػ 1388، 3/، ط(بًنكت- دار إحياء الرتاث العريب / تصوير) مصرػالبايب اغبليب 
ىيب للعاٌلمة األلباين  ( 32) غيب كالرتَّ  .[1/127]كىو يف صحيص الرتَّ
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اؼبٍأزًمىٌن دكف اؼبضيقً  إىل      كعنو أنٌو انتهى
 ككبن كألٍبنا، فأىانخى  ،(33)

ًسب يريد  ليس إنَّو: راحلتو يبيسك الذم غالميو فقاؿ يصٌلي، أف يريد أنو كبى
 حاجتىو، قضى اؼبكاف ىذا إىل انتهى ؼبٌا ملسو هيلع هللا ىلص النيب أفٌ  ذكر كلكنو الصالة،

 .(34)أضبد ركاه.حاجىتىو يقضيى  أف وببٌ  فهو
     فانظر ػ اي رعاؾ هللا ػ إىل ىؤالء السلف الصاغبٌن كيف كانوا يتحٌركف 
السيٌنة كيسألوف عنها ليعملوا هبا، ٍبٌ خلف من بعدىم خىٍلفه يسألوف عن 

 !السيٌنة ليرتكوىا 
ؾبانبة أىل الٌسوء فبٌا يعٌن على االستقامة،  : كالسبب الثالث /3    

 :(35) كما قيل؛ كخطرىم شديد،كالفجور، ألٌف ضررىم على اؼبرء أكيد
َف ُه     َ َمف َفَيَيَيَيف ۞َاِحيَحنٍة   َيُهْ  ُه  اْاَْ َ  َ   َيجَيْ  َ َْ  ُه  اللَّنِحيَحَيَيَيَينَ  َوَلِ  َّن  إلَيَيْ
  َ ْاَع ُه  َ فْلمُهِليَبنُه  َ ْدِري كُهْجت َوِإ ْ ۞مُهِليَبٌن   َِتْل َ  َ ْدِري َ   كُهْجت  َ ِ  ْ 

     كلذلك أيًمران شرعا دبصاحبة األخيار، كؾبانبة األشرار، كالٌنصوص يف 
 على الٌرجل» :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  هنع هللا يضر أفٌ  ىريرة أيب ذلك كثًنة، منها حديث

                                                

، كمنو ظبي اؼبوضب (اؼبضيق)اعببل، أك الطريق الضٌيق بٌن جبلٌن : أصل اؼبأـز يف كالـ العرب ( 33)
ٍأزًمٌن

ى
: كيف مقصورة ابن دريد. الذم بٌن عرفة كاؼبزدلفة ابؼب
ُثُّهَت راَح يف املُهَلبِّنَي إىل۞ َحْيثُه ََتَّ ى املَْأزِمفِ  وِمََن                              

اؼبقصورة مب شرحو البن دريد كتعليق . «جبالف بٌن اؼبزدلفة كمىن: اؼبأزماف »:  قاؿ يف شرحو    
اؼبطلب : ـ، كينظر2006ىػ ػ1427/اؼبكتبة العصرية ػ بًنكت، ط. [/ص]كإكماؿ عبد الوصيف دمحم 

، 1/ؿبمود األرانؤكط كغًنه، مكتبة السوادم للتوزيب، ط: تص. [234/ص]على ألفاظ اؼبقنب للبعلي
 .دار اؽبداية. [/31]ـ، اتج العركس للزبيدم 2003- ىػ 1423

ىيب للعاٌلمة األلباين  ( 34) غيب كالرتَّ  .[1/127]كىو يف صحيص الرتَّ
 .ـ1993/  ىػ 1414 ، 2/ مصر، طػمؤسسة قرطبة . [487/ 2]غذاء األلباب  للٌسفاريين  ( 35)
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 اػبدرم سعيد أيب ، كيف حديث(36)«ىبالل من أحدكم فلينظر خليلو، دين
 ًإالَّ  طعامك أيكلٍ  كال مؤمنا، إالَّ  تصاحب  ال»:  قاؿملسو هيلع هللا ىلص النيب عن هنع هللا يضر 
  ملسو هيلع هللا ىلص ااَّ  رسوؿ قاؿ: قاؿ هنع هللا يضر ، كيف حديث أنس(37)«تىًقيٌّر 

 شيءه  منو ييًصٍبكى  مل إف اؼبًٍسك، صاحب كمثل: الصاحل جليس مثل »:
 مل إف (38الًكًن صاحب كمثل السوءً  جليسً  كمثلي  روبو، من أصابك
 .(39)«ديخىانوً  من أصابك سواده، من يصبك

كلًٌ ؿالدعاء، كىو دكاءه   فبا يعٌن على االستقامةكالسبب الرابب/ 4     
 .[60:غافر] َّجه ين ىن من خن   ُّ :ؿ سبحانو قا؛داء

 اي» :يقوؿى  أف  ييٍكًثري ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رسوؿ كاف»: قاؿ : كيف حديث أنس هنع هللا يضر 
 ًبكى  آمىنَّا هللًا، رسوؿ  اي»: فقلت ،«ًديًنكى  عىلىى قػىٍليب  ثػىبًٌتٍ  القيليوبً  ميقىلًٌبى 

 من أيٍصبػيعىٌٍنً  بٌن القلوب إفَّ   نعم؛»: قاؿ علينا؟ زباؼ فهل بو ًجٍئت كىدبىا
  .(40)«يشاء  كيف يقىلًٌبها هللاً  أصاًبب

                                                

 األرنؤكط ك شعىيب تص. [4833/ح]اد كد شاكر، كأبو/ ط. [8015/ح]أخرجو اإلماـ أضبد  ( 36)

: تص [2378/ح]، كالرتمذم ـ 2009 - ىػ 1430 ،1/، ط العاؼبية الرسالة دار كاًمل ، ؿبىمَّد
 ـ، 1975-  ىػ 1395، 2/ مصر، طػمصطفى البايب اغبليب : نشر. شاكر، كدمحم فؤاد عبد الباقي

 .[2/597]كىو يف السلسلة الصحيحة للعاٌلمة األلباين 
، ك ابن حباف يف صحيحو [2395/ح]، كالرتمذم [4832/ح]دكاد  أخرجو اللفظ أبو ( 37)
 .[2/597]شعيب األرانؤكط، كىو يف السلسلة الصحيحة للعاٌلمة األلباين : تص.[554/ح]
وه يستخدمو اغٍبداد كىغىًنه للنفخ يف النَّار إلشعاؽبا": اٍلًكًن "( 38) أكيار :  كصبعو،جهاز من جلد أىك كبى

الٌزؽ : كاؼبشهور بٌن النَّاس أىنٌو:" دار الدعوة، كيف عمدة القارم للعيين. [1/807]اؼبعجم الوسيط . ككًنة
. [10/235]..." حانيوت اغٍبداد كالصائغ : الَّذم ينفخ ًفيًو، لكن أكثر أىل اللُّحغىة على أىف اؼبراد ابلكًن

 .ػ بًنكت العريب الرتاث إحياء دار
 . [797/ح]، كمسلم [5020/ح]أخرجو البخارم  ( 39)
، [12107/ح]ىو عند االماـ أضبد يف اؼبسند ك،  [2140/ح]أخرجو هبذا السياؽ الرتمذم  ( 40)

، البخارم يف األدب اؼبفرد  العربيةدمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب: تص. [3834/ح]كابن ماجو 
 ػ ىػ 1419، 1/ظبًن بن أمٌن الزىًنم، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيب، الرايض، ط: تص. [683/ح]
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 ثٌبت القلوب مقٌلب اي" :ملسو هيلع هللا ىلص دعائو كيف ..."»:     قاؿ بعض العلماء
 توٌىم كرفب األنبياء، حىت للعباد ذلك مشوؿ إىل إشارة ،"دينك على قليب
 نفسو أبفٌ  إعالمنا ابلذكر نفسو كخصٌ  ذلك، من ييستثنىوف أّنم يتوٌىم من

 غًنىا فافتقار كتعاىل، سبحانو ااَّ  إىل تلجأ أف إىل مفتقرةن  كانت إذا الزكٌية
 .(41)  «..بذلك أحقٌ  دكنو ىو فبن
تطهًن القلب كاللًٌساف   : فبٌا يعٌن على االستقامةالسبب اػبامس /5     

 كشهادتو، الٌزكرقوؿ  ك، كالغيبة، كالنميمة، كالكذب، كاغبسد،من اغبقد
  خفُّ  :كغًن ذلك من أمراض القلوب، كحصائد الٌلساف؛ قاؿ جٌل كعال

 .[17:دمحم] َّ خك حك جك مق حق مف
     أضبد يف مسنده من حديث أنس بن مالك  اإلماـأخرجقد ك     
ال يستقيم إيبافي عبدو حىت يستقيمى قلبيو، » : ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا : أنٌو قاؿ هنع هللا يضر 

كال يستقيمي قلبيو حىت يستقيمى لسانيو، كال يدخلي اعبنَّةى من ال أيمني جاريه 
 .(42)«بػىوىائًقىو

                                                                                                                                       

ـٌ سلمة، كعائشة ، كأيب ىريرة، كجابر، كأيب ذٌر، 1998=  ، كقد جاء ىذا اغبديث من ركاية أنس، كأ
، كربقيق [4/448]ينظر سنن الرتمذم . كعبد هللا بن عمرك، كالنواس بن ظبعاف، كسربة بن فاتك

 .[5/126]، كالسلسلة الصحيحة للعالمة األلباين [19/160]، [11/131]األرانؤكط على اؼبسند 
 .ىػ1379دار اؼبعرفة ػ بًنكت، . [13/377]نقلو اغبافظ ابن حجر عن البيضاكم  ( 41)
شعيب األرانؤكط، كذكر أف يف سنده علي بن مسعدة : ربقيق. [13048]ىو يف اؼبسند برقم  ( 42)

رجالو ... » :، كقد قاؿ العاٌلمة األلباين[20/343] ينظر .ىل طرقو كشواىدهإالباىلي ضعيف، كأشار 
صدكؽ لو أكىاـ ": " التقريب " غًن الباىلي ىذا، كىو ـبتلف فيو، كقاؿ اغبافظ يف ، ثقات رجاؿ مسلم

 فهو ،فهو حسن اغبديث إف شاء هللا تعاىل، إذ ال ىبلو أحد من أكىاـ، فما مل يثبت أنٌو كىًىم: قلت". 
 .[6/822]السلسلة الصحيحة . «..حٌجة
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اغتناـ فاضل   : فبا يعٌن على االستقامة السبب السادس /6     
 هنع هللا يضر األكقات الل ينشط فيها العبد لفعل اػبًنات، ففي حديث أيب ىريرة

، كلن » :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأٌف النيب (43) يف صحيحوعند البخارم إٌف الٌدين ييٍسره
 ،كا كقاربوا، كاستعينوا ابلغىٍدكة كالرٍَّكحةد، فسدًٌ قي يشاٌد الدينى أحده إال غىلىبى 

 كاستعينوا" :كقولو ...»:؛ قاؿ العاٌلمة ابن رجب«كشيءو من الدُّحعٍبة
 الثالثة، األكقات ىذه أفٌ  يعين : "الدعبة من كشيء كالركحة ابلغدكة
 الليل، كآخر كآخره، النهار أٌكؿ: كىي هللا، إىل كالسًن العمل أكقات
 سنن " الليل، كيف آخر سًن: كالدُّحعبة آخره، كالرٍَّكحة النهار، أٌكؿ: فالغىٍدكة

 األرض فإفٌ  ابلدُّحعبة؛ فعليكم سافرًب إذا: " قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن " داكد أيب
ري  ،(44) "ابلليل تطول  كيف ابألبداف، الدنيا سىًٍن  يف ؿبموده  الليل آخر فسىيػٍ

 .(45)«ابألعماؿ هللا إىل القلوب سًن
الٌزىد يف ىذه الدنيا    فبٌا يعٌن على االستقامةالسبب السابب /7     

   ففي صحيص البخارم عن ؛ الغركر، كاالستعداد ليـو العرض كالنشور
 دبنكيب ملسو هيلع هللا ىلص أخذ رسوؿ هللا:  قاؿػ رضي هللا عنهما ػعبد هللا بن عمر 

                                                

، كىو من أفراد صحيص البخارم، كأٌما مسلم فعنده طرؼ منو يف [39/ح]صحيص البخارم  ( 43)
ليوي ؛سىدًٌديكا كىقىارًبيوا كأىٍبًشريكا" »:حديث عائشة كلفظو  ا عىمى كال أنت اي : قالوا"  فىإنَّوي لىٍن ييٍدًخلى اعبٍىنَّةى أىحىدن

ٍف إ كاعلموا أفَّ أحبَّ العمًل إىل هللا أىٍدكىميوي ك، إالَّ أٍف يػىتىغمَّدىينى هللا منو برضبةو ،كال أان: "رسوؿى هللا؟ قاؿ
 كىنًبٍتي يف نشرة سابقة ؽبذه الرسالة فعزكت اغبديث إىل أٌنين كاعلم ػ رضبك هللا ػ. [6949/ح]. «"قىلَّ 

 . كما ىو أاىر لك اآلف، فالٌلهٌم عفوؾ كغفرانكالصحيحٌن، كليس األمر كذلك
، 1/مؤسسة غراس للنشر كالتوزيب، الكويت، ط. [2317/ح]صحيص أيب داكد للعالمة األلباين  ( 44)

 . ـ2002-  ىػ 1423
- ؾبموعة من احملققٌن، مكتبة الغرابء األثرية . [1/152]فتص البارم شرح صحيص البخارم  ( 45)

 . ـ1996-  ىػ 1417، 1/اؼبدينة النبوية، ط
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ت مإذا أمس» : ككاف ابن عمر يقوؿ.«كن يف الدنيا كأٌنك غريب » :فقاؿ
فال تنتظر الصباح، كإذا أصبحت فال تنتظر اؼبساء، كخذ من صحتك 

 .(46)«ؼبرضك، كمن حياتك ؼبوتك
 رضي هللا ػكأخرج اغباكم كالرتمذم من حديث عبد هللا بن عباس      

اغتنم طبسا قبل طبس، شبابىك قبل «  :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا:  قاؿػعنهما 
ىرًمك، كصحتىك قبل سىقىًمك ، كغىنىاؾ قبل فٍقرًؾ ، كفىراغك قبل شيغًلك، 

 . (47)«كحياتىك قبل موًتك
 :  قيلقدك     

َت َ ِليلُه لْ مُه فمُه   يفف لو َ  َ  ۞    وإّّنف  الد َ  َي َ َيْبِِن بِجفَ  اخل     
 .(48) لُه َمْ  كفَ   يفف  َيْعََت ِه رَِحيَي ل۞ ل د كف  يف  لِّ اَارَاِا ِكفف نٌ      

 
      فهذه سبعة أسباب تعينك إبذف هللا ػ أيُّحها اؼبوٌفق كأيُّحتها اؼبوفقة ػ على
 بلوغ ىذا اؼبقاـ الرفيب، فتستقيمى على دين هللا اغبنيف؛ قاؿ سبحانو جلٌ 

 .[15:الشورل]  َّمغ جغ مع جعمظ حط             مضُّ        :كعال

 ۞۞۞
                                                

 .[6416/ح]أخرجو البخارم  ( 46)
- كماؿ يوسف اغبوت، مكتبة الرشد : تص. [34319/ح]أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو  ( 47)

حسن عبد اؼبنعم شليب، مؤسسة : تص. [11832/ح]، كالنسائي يف الكربل 1409، 1/الرايض، ط
. [1077/ح] ـ، كىو يف صحيص اعبامب لأللباين 2001-  ىػ 1421، 1/بًنكت، ط- الرسالة 

 .اؼبكتب اإلسالمي
صباؿ ؿبمود مصطفى، دار الفجر للرتاث، : ، تص[69/ص]البيتاف يف حبر الدموع البن  اعبوزم  ( 48)

 ـ2004-ىػ1425/ ط
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 ىي طريق العزٌة كالكرامة، كىي كلمة آخذة دبجامب االستقامةإٌف      
 القلب على الطاعة، كاستواء اعبوارح على ابستقامةالٌدين، ال تناؿ إال 

العبادة، فالقلب طاىر من الغٌل كاغبقد، كالرايء كاغبسد، كالٌلساف طاىر 
من اػبيانة كاالحتقار كالكرب، ك اليد طاىرة من السرقة، كالبطي يف غًن 
، كالضرب يف غًن جائزو، كالٌرًجل طاىرة من التويٌل يف مواطن اغبق،  حقٌو

 . الشرٌ ضبكاإلقداـ يف موا
ٍعبىق ىي استقامةه تى      

، كعبادةن صحيحةن، (49) إخالصنا، كحسنى خيليقو
، إاٌل أٍف اإلنصاؼ إىل أصحاهباكمعاملةن سليمةن، ال يبكن للٌناأر بعٌن 
 .يػىٍغًبطى أىلىها، كيرجوى أف يينعم عليو هبا

تيو، يسعوف إىل االستقامةأىلي        ىم عصارةي اجملتمب كلبيٍبػىتيو، كزينػىتيو كزيٍبدى
الٌدعوة إىل هللا أبخالقهم كأعماؽبم، كما يسعوف إليها أبقواؽبم، قدكهتم يف 

 يلي األٌكؿ من ىذه األٌمة،عالرَّ ك  النيٌب اؼببعوث ىدايةن للعاؼبٌن كرضبة،ذلك

                                                

، كامرأة لشيء شيءتدٌؿ على لزـك [ ع ب ؽ]مادة  ( 49) ، من ذلك عبق الطًٌيب بو، إذا لصق كالـز
 إمبا ىو ؛فاح كانتشر:  فلم تذىب عنها روبو أايما، كقوؽبم يف تفسًن عبق،تطيبت أبدىن طيب: عىًبقة

، كال يكوف العىبىق إالَّ الرَّائحة الطٌيًٌبة الذَّكيَّة ، كفعل  مقاييس : ينظر. من ابب طىًرب" عبق"تفسًن ابلالـز
ـبتار . ـ1979ػ ىػ 1399/ ط، عبد السالـ دمحم ىاركف، دار الفكر:، تص[4/213]اللغة البن فارس 

صيدا، ػ بًنكت ،يوسف الشيخ دمحم، اؼبكتبة العصرية: تص. [199/ص] الرازم الدين زينالصحاح  
 بًنكت، اتج العركس ػ، اؼبكتبة العلمية [390/ص]  اؼبنًن للفيوميـ، اؼبصباح1999/ ىػ 1420، 5/ط

 .ؾبموعة من احملققٌن، دار اؽبداية: تص.[26/113]للزبيدم 

أين حنن من االستقامة 
 ؟
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 قائمٌن بشرائب الٌدينؿا من اتبعهم إبحسافو من عباد هللا الناصحٌن،ك
، تذٌكران دبنهاجهم، ؼبٌلة، كلنذكر بعضا من أحواؽبم، كصبال من أخبارىمكا

(50)كترشدان إىل ًنرباسهم
 .ف على ذلك ػكهللا اؼبستعاػ   

 فاحشنا كال ملسو هيلع هللا ىلص ابب مل يكن النيبػ:  البخارم يف صحيحو اإلماـقاؿ    
: ، فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص  أٌف يهود أتوا النيبػ اهنع هللا يضر ػ كفيو عن عائشة ،(51)ػمتفٌحشا 

ـي عليكم  ،عليكم، كلعنكم هللا، كغضب هللا عليكم »: فقالت عائشة،الٌسا
. «عليًك ابلٌرفق، كإاٌيًؾ كالعنفى كالفحيى ! مهال اي عائشة : ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ
قلت؟ ردىٍدتي  أك مل تسمعي ما» : ملسو هيلع هللا ىلص أك مل تسمب ما قالوا؟ قاؿ:قالت

  .(52)«عليهم ، فيستجاب يل فيهم، كال يستجاب ؽبم يف
 سٌبااب ، كال ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن النيب : قاؿ – هنع هللا يضر – كفيو عن أنس بن مالك      

ىٍعًتبىة 
ًبينيو لو ما »: فٌحاشا، كال لٌعاان ، كاف يقوؿ ألحدان عند اؼب  تىًربى جى

  .(53) «!؟
 :، فلٌما رآه قاؿملسو هيلع هللا ىلص  أٌف رجالن استأذف على النيبػ اهنع هللا يضر ػكفيو عن عائشة      

يف كجهو كانبسط إليو،  ملسو هيلع هللا ىلصؼبٌا جلس تطٌلقى النيب ؼ، « بًٍئسى أخو العىًشًنة» 
 حٌن رأيت الرجل قلت! رسوؿ هللا اي: فلٌما انطلق الرجل، قالت لو عائشة

                                                

، كاؼبعىن أف الٌناأر يف سًن [6/225] كما يف لساف العرب البن منظور؛النرباس اؼبصباح كالسراج  (50)
الرعيل األكؿ يهتدم إىل السراج الذم أضاء ؽبم طريقهم، كىو نور الوحي الذم جعلوه بٌن أيديهم 

 .الٌلهٌم تسديدؾ كإعانتك ػؼكأبيباّنم، كما أيتوف يـو القيامة نورىم بٌن أيديهم كأبيباّنم ػ 
 .[8/12]صحيص البخارم  ( 51)
 .[2165/ح]، كأخرجو مسلم بلفظ آخر [6030/ح]صحيص البخارم  ( 52)
ٍعًتبة[6031/ح]صحيص البخارم  ( 53)

ى
 أم لصق جبينو ابلرتاب، كىي ؛"كٌتًرب جبينيو"الًعتاب، : ، كاؼب

. [10/453]ينظر فتص البارم البن حجر .  العرب كال يقصدكف هبا معناىاف لسالكلمة جرت عل
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عائشة مىت عىًهٍدًتين فٌحاشا ؟ إٌف شٌر الٌناس   قاؿ اي،كذا ككذا، ٍب تىطىلٍَّقتى 
  .(54)« شرٌه  من تركو الٌناس اتقاءى ،عند هللا منزلةن يـو القيامة

 ػ كعند أيب داكد يف سننو بسندو صحيص من حديث جابر بن سليم     
َّ أحد»  : ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ. يلٌ إاٍعهىد ! قلت اي رسوؿ هللا :  قاؿ هنع هللا يضر ػ . «اال تسَبى

ا،فما سىبػىٍبتي بعده حرًّاػ  هنع هللا يضر ػقاؿ جابر بن سليم   كال ، كال بعًننا، كال عبدن
كإف امرؤه شتمىك أك عًٌنؾ دبا يػىٍعلىمي فيك، فال تعًٌنهي ... »: ملسو هيلع هللا ىلص شاةن، ٍب قاؿ
 .(55) » يو فإمٌبا ذلك كابؿه عل؛دبا تعلمي فيو

ًن ؿ      ؼبا احتضر : لذىيب عن أيب إسحاؽ السبيعي قاؿإلماـ اكيف السًٌ
:  قاؿ ػ من الرضاعة ملسو هيلع هللا ىلص  أخو النيبػأبو سفياف بن اغبارث بن عبد اؼبطلب 

 .(56)«ال تبكوا علٌي، فإين مل أتنٌطف خبطيئة منذ أسلمت » 
 ككاف يصلي يف ،ككانت مدَّةي إسالمو اثنل عشرة سنة مل يفعل خطيئة     

ٍب يصلي من الظهر إىل ، الصيف نصف النهار حىت تكره الصالة
 . (57)العصر
ًن       لًبٌث كىبه » :  ػ رضبو هللا ػ قاؿ اؼبثىٌن بن الصٌباح ػ أيضا ػكيف السًٌ

أربعٌنى سنةن مل يسبَّ شيئنا فيو الرُّحكح، كلًبثى عشرين سنةن مل هبعل بٌن 
 .(58)« العشاء كالٌصبص كضوءنا

                                                

 .[2591/ح]، كأخرجو مسلم بلفظ آخر [6032/ح]صحيص البخارم  ( 54)
شعيب األرانؤكط، كينظر السلسلة الصحيحة للعالمة األلباين : تص . [4084/ح]سنن أيب داكد  ( 55)

 .[3/99]فقد أجاد كأفاد  ػ رضبو هللا ػ 
ؾبموعة من احملققٌن إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط، : تص. [1/204]سًن أعالـ النبالء  ( 56)

 . ـ1985/  ىػ 1405، 3/مؤسسة الرسالة، ط
 . [1/205]سًن أعالـ النبالء : ينظر ( 57)
 . [4/547]سًن أعالـ النبالء : ينظر ( 58)
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 أحبُّح إيٌل ،ألٍف أدعى الًغيبةى » :  قاؿ ػ رضبو هللا ػدرىيب بن الوككعن      
 فأجعلها يف سبيل هللا، ػ منذ خلقت إىل أف تفىن ػمن أف تكوف يل الدنيا 

منذ خلقت إىل أف ػ  أحبُّح إيٌل من أف تكوف يل الدنيا ،كألف أغضَّ بصرم
 .(59)« [30:النور]  َّ مت زت رت يب ىب  ُّ    :تال  ٍبٌ  ػتفىن
 بسوء اظبعت ككيعا ذاكرا أحد ما » : ػ رضبو هللا ػالفاٌلس كقاؿ     
  .(60)«قطٌ 

أرجوا » :  قاؿ  ػ رضبو هللا ػكعن أيب عبد هللا دمحم بن إظباعيل البخارم     
 .(61) «أف ألقى هللا ، ك ال وباسبين أين اغتبت أحدا

:  دمحم بن علي بن كىب اؼبعركؼ اببن دقيق العيد دٌققي كقاؿ العاٌلمة امل     
، إاٌل أعددتي لو جواابن بٌن يدم هللا  » ما تكٌلمتي كلمةن، كال فعلتي ًفٍعالن

  .(62) «عٌز كجلٌ 

                                                

ؾبدم السيد إبراىيم، مكتبة الفرقاف ػ : تص. [82/ص]التوبيخ كالتنبيو أليب الشيخ األصبهاين  ( 59)
 .القاىرة

 . [7/569] سًن أعالـ النبالء للذىيب ( 60)

/ أضبد بن علي، دار اغبديث، القاىرة، مصر، ط: تص. [2/436]صفة الصفوة البن اعبوزم  ( 61)
 كمن نظر  ػرىضبو هللاػ صدؽ » : الذىيب على كالـ اإلماـ البخارم بقولواإلماـكعٌلق . ـ2000/ىػ1421

:  عىًلم كرعو يف الكالـ يف النَّاًس، كإًنصافو فيمن ييضىعًٌفو، فًإنَّو أكثر ما يقوؿ،يف كالمو يف اعبرًح كالتعديل
فالف كىذَّاب، أك كاف يضب اغبديث، : منكر اغبًديث، سكتوا  عنو، فيو نظر، ككبو ىذا، كقلَّ أف يقوؿ

ال وباسبيًن هللا أيٌن اغتبت : كىذا معىن قولو. فالف يف حًديثو نظر، فهو متَّهم كىاهو : ًإذا قلت: حىٌت إًنَّو قاؿ
 .[12/441]سًن أعالـ النبالء . « أحدا، كىذا ىو كهللا غاية الورعً 

ؿبمود األرانؤكط، دار ابن كثًن، : تص. [8/12]شذرات الٌذىب يف أخبار من ذىب البن العماد  ( 62)
 . ـ1986-  ىػ 1406،  1/دمشق ػ بًنكت، ط
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، كقىليله من كىًثًنو، فقد كانت أحواؽبم عجيبة،       كىذا غىٍيضه من فػىٍيضو
 ، كانلوا العزٌة كالكرامة، االستقامةكطاعاهتم عظيمة، كبذلك حٌققوا معىن 

 ! فأين كبن من االستقامة ؟
 ػ ػبياانهتاػ قلوبينا قاسيةه ال زبشىب، كألسنيتنا طويلةه فيما ال يػىنػٍفىب، كأعينينا     

 تنفب، فينا  نراىا  كال،من خشية هللا تىٍدمىب، كعلومنا قليلةه فليست  ،جامدةه 
اغبسىدي على كجوىنا ابدو، كاغًبٍقدي ،  كيف أكجو اػبًن ال تدفب،كأموالنا كفًنةه 

، كمب (63)ابألضغاف كاإًلحىن قد ملئت أرجاؤىايف أعيننا أاىر، كالٌصدكر 
 !!! العزٌة كالكرامةمقاـ بغي م ابالستقامة ، ك الواحد مٌناتبٌجصمىذا كٌلو 
 . (64) عدُه  ُهوَررُه اإلبل و ذا اي  مف۞  وررَوف َ ْعٌد وَ ْعٌد مُهْ َتِملْ       
كيلة       أضعفه أاىره كدعول عريضة ؟!  ؟  (65) أحشفنا كسوء ى

                                                

 :تضمٌن لعجز الشاىد اؼبعركؼ  ( 63)

تُه َ                       َ ِخي  واإِلَح ِ   َاْ َ ف ِ  َاْدِراَ  َ ْرَ ف ُه  ۞ مُهِلَ تْ  َوَ دْ  ِإاَي ُه  َحِ بَيْ

. اغبقد أيضا كىي إحنة صبب: " اإًلحىن"اغبقد، ك ًضغن كىو صبب": نواحيو، كاألضغاف" الصدر كأرجاء
السالـ،  فاخر كغًنه، دار دمحم د علي: تص. [1/286]الدين العيين  شرح الشواىد الكربل لبدر: ينظر

 ـ 2010 - ىػ 1431 ،1/ط .ػ مصر القاىرة

 أفَّ  على أذبمب: اؼبثل الكىٍيل، كمعىن من اؽبيئة الكاؼ بكسر التمر، كالكيلة أردأ بفتحتٌن اغبىشىف ( 64)
 سبرا اشرتل رجال أفَّ  أصلو ككاف. جهتٌن من يكره لألمر يضرب مب الكيل السٌيئ، كاؼبثل حىشىفا تعطيين

 األمثاؿ يف األكم زىر:  ينظر.ذلك لو فقاؿ ذلك، مب الكيل لو أساء ٍب ردمء، بتمر فأاته آخر عند من
اؼبغرب،  ػ البيضاء الدار الثقافة، د دمحم حجي كغًنه، دار: تص. [2/124]اليوسي  الدين كاغبكم لنور

 .ـ 2010 - ىػ 1431 1/ط

 دكف أف يسلك الشيءيضرب ىذا الرجز ػ على أحد الوجهٌن عند الشرٌاح ػ مثال ؼبن يريد ربصيل  ( 65)
 .دار الفكر ػ بًنكت. [1/93]صبهرة األمثاؿ أليب ىالؿ العسكرم : ينظر. السبيل الصحيص لذلك
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ن كلٌّر مٌنا خيليقىو، كلييٍمًسٍك عليو لسانىو، فإنٌو سىبيبه ـ       تىأال فليحسًٌ
نا الظٌن بنفسك، معجبا ،افرتسوأرسلو   كإايؾ أيٌها اغبصيف أف تغرٌت ؿبسًٌ

 .(66) «من حذر سىًلم، كمن اغرٌت نىًدـ  »: بركحك، فقد قالت العلماء
، تزيدؾ ػ إف شاء هللا ػ بصًنةن يف ىذا اؼبقاـ  :     كىؤالء كلماته مباركاته

أان زعيمه ببػىٍيتو   »:ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ ػ هنع هللا يضر ػ  فعن أيب أمامة     
يف رىبىًض اعبنَّة ؼبن ترؾ اؼبًرىاء كإف كاف ؿبقًّا، كببػىٍيتو يف كسط اعبنَّة ؼبن ترؾ 

 .(67)«الكذب كإف كاف مازحنا، كببػىٍيتو يف أعلى اعبنَّة ؼبن حسَّن خيليقىو
أنٌو ارتقى الصَّفا، فأخذ  ػ رضي هللا عنهما ػ  كعن عبد هللا بن عمر     

 من قبل ،قٍل خًننا تػىٍغنىٍم، كاٍسكيٍت عن شرٌو تىٍسلىمٍ ! اي لساف» : بلسانو فقاؿ
ـٍ، ٍب قاؿ  ، ابًن آدـاايأكثري خط» :  يقوؿملسو هلآو هيلع هللا ىلصظبعت رسوؿ هللا : أف تٌػٍندى

 .(68)«يف لسانو 

                                                

خليل مأموف شيحا،دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر : اعتىن بو. [8/360]دليل الفاغبٌن البن عالف  ( 66)
 . ـ2004-  ىػ 1425، 4/كالتوزيب، بًنكت ػ لبناف، ط

تص شعيب األرانؤكط، ككرد عند ابن ماجو بسند ضعيف من . [4800/ ح]أخرجو أبو داكد  ( 67)
أضبد : تص. [1993/ح]شعيب األرانؤكط، ككذلك عند الرتمذم : تص. [58/ح]ركاية أنس بلفظ آخر 

 رىبىض يف"كقولو يف اغبديث. كما بعدىا. [552/]شاكر، كينظر السلسلة الصحيحة للعالمة األلباين 
 عن خارجنا: اؼبراد كليس كسطها، يف ال كأطرافها، اعبنة حوايل: أم  بفتحتٌن،»: السندم قاؿ ،"اعبٌنة
 .(دكف)/ ط بًنكت، - اعبيل دار .[1/26]السندم على ابن ماجو   حاشية.«قيل كما اعبنة

ضبدم بن عبد اجمليد،  كالبيهقي يف شعب : حت. [10446/ح]أخرجو الطرباين يف الكبًن  ( 68)
ىػ 1388 ،3/عبد العلي عبد اغبميد حامد، مكتبة الرشد ػ الرايض، طد : تص. [7/16]ف ااإلًن

: مصطفى دمحم عمارة،  كينظر: تص. [3/534]ؼبنذرم للحافظ اغيب كالرتىيب تر، كىو يف اؿ1968ػ
  [2/70]السلسلة الصحيحة للعالمة األلباين 
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أمُّح اؼبسلمٌن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  قاؿ سيًئل رسوؿ هللا هنع هللا يضركعن أيب موسى األشعرم     
 .(69)«مىٍن سىًلم اؼبسلموف من لسانو كيده » :أفضل؟ قاؿ

  لكمإٌف هللا يرضى» :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:  قاؿ هنع هللا يضركعن أيب ىريرة     
 فًنضى لكم أف تعبدكه كال تشركوا بو شيئا، كأف :ثالاث، كيكره لكم ثالاث

، ككثرةى :تعتصموا حببل هللا صبيعا، كال تفٌرقوا، كيكره لكم ثالاث  قيلى كقاؿى
 .(70)« السؤاؿ ، كإضاعةى اؼباؿ 

:          كقد ترجم اإلماـ أبو عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجو يف سننو بقولو
بي  نىةً  يف  اللًٌسىافً  كىفًٌ  ػ ابى  سفياف بن عبد هللا الثقفيمن حديث  فيوكػ  اٍلًفتػٍ
       :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حدثين أبمر أعتصم بو فقاؿ! اي رسوؿ هللا : قلت : قاؿ هنع هللا يضر 

ما أكثر ما زباؼ علٌي، ! رسوؿ هللا   اي: ، قلت«قل ريبى هللا ٍب استًقٍم  »
 .(71) «ىذا  » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خذ بلساف نفًسًو ٍب قاؿ أؼ

ما الٌنجاة ؟ ! قلت اي رسوؿ هللا : قاؿ  هنع هللا يضر  كعن عقبة بن عامر     
أمًسٍك عليكى لسانىك، كٍليىسىٍعكى بػىيػٍتيك، كاٍبًك على  » ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ

 .(72)«خطيئًتك

                                                

كأخرجو مسلم أيضا بلفظ قريب منو من ركاية . [66/ح]، كمسلم [10/ح]البخارم أخرجو  ( 69)
 .[65/ح]، كمن ركاية جابر هنع هللا يضر [64/ح]عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما 

  .[1477/ح]، كأخرج البخارم كبوه من ركاية اؼبغًنة بن شعبة [1715 /ح] مسلمأخرجو  ( 70)

تص األرانؤكط، . [15418/ح]كأخرجو اإلماـ أضبد ،  شعيب األرانؤكط:  تص[3972/ح] ( 71)
 .عواد، كقاؿ الرتمذم حديث حسن صحيص بشار :تص. [2410 /ح]الرتمذم 

. [2406 /ح] الرتمذم،  كشعيب األرانؤكط: تص. [22235 /ح] أضبد يف اؼبسندأخرجو  ( 72)
  .[2/551]كقاؿ حديث حسن، كبنظر السلسلة الصحيحة للعاٌلمة األلباين 
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من حيٍسًن إسالـ » : ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ هنع هللا يضر  عن أيب ىريرة     ك
 .(73) «ال يػىٍعًنيو   تػىرٍكيوي ما،اؼبرء

طبس ؽبٌن أحبُّح من » : قاؿرضي هللا عنهما كعن عبد هللا بن عٌباس      
ٍىم اؼبوقوفة ال تتكٌلم فيما ال يػىٍعنيك، فإنٌو فىٍضله كال آمن عليك الوًٍزر، : الدُّح

كال تتكٌلم فيما يػىٍعنيك حىت ذبد لو موضعنا، فإنو ريبَّ متكلًٌم يف أمر يػىٍعنيو 
قد كضعو يف غًن موضعو فعىًنت، كال سبيىاًر حليمنا كال سفيهنا، فإٌف اغبليمى 

بُّح أف يذكرؾ تصذكر أخاؾ إذا غاب عنك دبا ايػىٍقًليك، كالسَّفيو ييؤذيك، ك
بو، كأٍعًفو فبٌا رببُّح أٍف يػيٍعًفيىك منو، كعامل أخاؾ دبا رببُّح أف يعاملك بو، 

ٍل عىمىلى رىجيلو يعلم أنٌو ؾبازل ابإلحساف  .(74) « راـجٍ  مأخوذه ابإلً ،كاعمى
 عن اآلاثر كأما »:(75)     كقد قاؿ اإلماـ الٌنوكم يف كتاب األذكار

 لكن سبق، ما مب إليها حاجة كال فكثًنة، الباب ىذا يف كغًنىم السَّلىف
 اجتمعا، صيفي بن كأكثم ساعدة بن قيسَّ  أف بلغنا منها، عيوب على نػينػىبًٌوي 

 ىي: فقاؿ العيوب؟ من آدـ ابن يف كجدت كم" : لصاحبو أحدنبا فقاؿ
 خىصلةن  ككجٍدتي  عيب، آالؼ شبانية أحصيتو كالذم ربصى، أف من أكثر

، "اللساف ًحٍفظي : قاؿ: ىي ما :قاؿ كلَّها، العيوب سرتتً  استعملىها إف
                                                

الباقي،  عبد فؤاد دمحم: تص . [2/903] مالك يف اؼبوطأ ػ ابب ماجاء يف حسن اػبلق ػأخرجو  ( 73)
. [1732 /ح]أضبد يف اؼبسند ـ، ك1985 ػ ىػ 1406 /ػ لبناف، ط بًنكت العريب، الرتاث إحياء دار
، [2317 /ح]الباقي، الرتمذم  عبد فؤاد دمحم :تص. [3976 /ح]كابن ماجو شعيب األرانؤكط، : تص

  .[2/1027]كينظر صحيص اعبامب للعاٌلمة األلباين 
. دار الكتاب العريب ػ بًنكت ػ لبناف. [95/ص]ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت أخرجو  ( 74)
  .1/1410ط

 الفكر دار هللا، رضبو األرانؤكط القادر عبد :تص. كما بعدىا. [335/ص]كتاب األذكار  ( 75)
 .ـ1994 - ىػ 1414 /لبناف، ط ػ بًنكت كالتوزيب، كالنشر للطباعة
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 عدَّ  من" : قاؿ عنو هللا رضي عياض بن الفضيل عليٌ  أيب عن كركينا
هللا  ػ رضبو الشافعي اإًلماـ كقاؿ ،"يعنيو ال فيما كالميو قلَّ  عملو من كالميو

، ال فيما تتكلَّم ال ربيب اي":الربيب لصاحبو ػ  تكلمتى  إذا فإنك يػىٍعًنيكى
 عنو هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن ، كركينا"سبلكها كمل ملكتك ابلكلمة

جن بطوؿ أحقُّح  شيءه  من ما":قاؿ  مىثلي  ":غًنه كقاؿ ،"اللًٌساف من السًٌ
ا تيوثًٍقو مل إف السَّبيب مىثىلي  اللًٌساف  كفبا  »:ٍب قاؿ رضبو هللا . «"... عليك عىدى
  :الباب ىذا يف أنشدكه
  ُهَيَيَيَيْعَيَيَيَيَيَيَيَبَيَيَيَيَيف ُه  إاَّنَيَيَيَيهُه   َيَيَْلَدَ جَّنَيَيَيَي َ    ۞ اإلا َيَيَيَيَيَيف ُه    ُّفف ل فَا َ  اْحففْ            
 . «ال ُّْ َعف ُه  ل فَ  ُه   ف ُه  كفاتْ  ۞ ل فاِِه   تيلِ  م  امل فب ِ  يف      كمْ 

الفتوحات "  لكتاب األذكارشرحو    كأنشد ابن عاٌلف ػ رضبو هللا ػ يف 
 :قولو " الراٌبنية

 َمْ َتلُه  َ  َّنْيهِ  بَينْيَ  مف امِ  ٍة  وكلُّ  ۞ َ َْفلُه  َحْيثُه  الَفَ   َحْت ُه  الَفَ   ل ف ُه   

 (76)مُهْ َفلُه   يهِ   لى  َيُهْفلٌ     ْ  مل  إذا۞ لجَيَيَيف َيَيَيهِ   َيَي ٍة   بَيَيَيوا َ   َيَيَيَيَيَيَيف تٍة    وكمْ 
 :     كقولو
 َوَ لِ  يف ال كالِ  ككثِ  وِم ْ  ۞ اللَّنللِ   م ُه  اللَّنمتِ  م   اتَ        
، كجتُه  مف ليتَ  اي ۞  َيُهْتبَيَيَيعُهَيَيَيهُه   ّ  ال َيََيَيَيَيَيَيَيْولَ   َيَيَيَي ُهَيَيلِ           (77)َ  ُهلِ  ملْ   لتُه

      

                                                

 .األزىرية كالتأليف النشر صبعية. [6/375]الفتوحات الرابنية  ( 76)

  .[6/372]الفتوحات الرابنية  ( 77)
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كٌفقنا إىل االستقامة اغبٌقة، ت أف اللهم اي ذا اعبالؿ كاإلكراـ نسألك      
  .ؿ كال قٌوة إال ابهلل العلٌي العظيمكعلنا فتنةن للقـو الظٌاؼبٌن، كال حتجكأف ال 
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ىا       إنٌو مىت مل يفهم العبد معىن االستقامة على حقيقتها، كمل يىٍدًر مىعىاًقدى
 كأصوؽبا، كاف حجااب كثيفا وبوؿ بٌن الٌناس كبٌن االستقامة، فال يػيٍنظر

، ال إليها إاٌل بعٌن االزدراء، ك يتكٌلم عن أىلها إال ابلٌسوء، من عىدىـً ًصٍدؽو
كخيانةو، كظبسرةو ابطلةو، كاستغالًؿ الظٌركؼ لتحصيًل األغراض، كالتسرٌت 

ةو يف سلسلةو طويل... ابالستقامة لنيل األعواض، ككثرًة كالـو فيما ال ينفب
، كاػبالؿ الدنيئة بسبب تلكم األخالؽ ؛من أنواع الطٌعن، كألواف القدح

 فحقٌّر على اؼبستقيم أف يتنٌبوى إىل ىذا األمر اػبطًن، فًنجبى على ،الرذيلة
  مصوًٌابن أغالطو، أخطائو،اصٌحصن ـنفسو ابلالئمة، كهبرَّىا إىل اعباٌدة، 

ذالن اعبيٍهدى يف تعٌلم أٍخالًقو، حريصنا على إصالحً   أصوؿ االستقامة حىت ابى
 .التفريط ىيوًَّة كأ ،اإلفراطيف دىرىًؾ ال يقب 

 من تلكم األصوؿ الل ينبغي ألىل اإليباف عموما كألىل قإفٌ أال، ك     
، فهو مقاـه عظيم، " الوىرىع " :ااالستقامة خصوصا أف وبرصوا على ربصيلو

كأصله جليل، مىت كيًجد يف األفراد كاجملتمعات، حىسينىٍت أٍحواؽبيم، 
ثػيرى يف اػبًن   كازدانت ،اؽبيمفبكاٍستػىقىامت أخالقيهم، كقلَّ كالميهم، ككى

،  كالٌنجاحكمشلها الربُّح  ، كالفالحؾبتمعاهتم ابلرُّحقٌي كالٌصالح، كعٌمها اػبًني 
  !ل كأكثر فبٌا ترل،، كاف األمر كما ترعنها غاب الوىرىع ا مافإذ

   فهاؾ اآلف صبيىالن تدٌلك على عظيم ىذا اؼبقاـ، موٌشحةن بنػيتىفو من أحواؿ 
 :الصاغبٌن من األانـ

 "الىَرَعُ"من أصىل االستقامة 
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 . (78) يدٌؿ على الكٌف كاالنقباض، يف اللغة[ع  ر ك]أصل ماٌدة      
ؿ عبد الرءكؼ ك ؽ منها ات،ؼمرعٌرفو العلماء بتب     كأما يف االصطالح ؼ

،  ذبٌنب الٌشبهات خوؼ الوقوع يف ؿبـر:الورع» :  ػ رضبو هللا ػاؼبناكم
يىرًيبيك، كنػىٍفيي ما يىًعيبيك، كاألىٍخذي ابألىٍكثىق، كضبىٍلي الٌنفًس على   ترؾ ما:كقيل

رنا فبٌا بو أبس؛ىو تػىٍرؾي ما ال أبس بو »:كقيل، (79)«األشقٌ  ، (80)«  حىذى
 عمَّا اإلمساؾ فإنَّو " الورع " أىمَّا»  : ػ رضبو هللا ػأبو العٌباس ابن تيمية اؿ كؽ
، قد ا كالشُّحبهاتي  احملرَّمات فيو فتدخل يضرُّح ؛ قد ألّنَّ  اتػَّقىى من فإنَّو تضرُّح

رىأى  الشُّحبهات،  اغبراـ؛ يف كقب الشُّحبهات يف كقب كمن كديًنو، لًعٍرًضو اٍستػىبػٍ
 .(81)«. ..ييواقعو أف يوشكي  اغًبمىى حوؿ كالرَّاعي

، كبصرو،       كالوىرىعي يكوف يف الٌلساف، كعموـً اعبوارح كاألركاف، من ظببو
 ػػ صبيعىها ػ ىا الكىيًٌسي الفىًطني كفٌ مؼ... كيدو، كرًٍجلو ، كبىٍطنو ، كفرجو ، كقلبو 

  .عن احملرمات كالعصياف، كما فيو رًيىبةه عند أىل اإليباف

                                                

 .[8/388]لساف العرب البن منظور . [6/100]مقاييس اللغة البن فارس : ينظر ( 78)
كينظر نضرة النعيم . دار عامل الكتب القاىرة. [336/ص]التوقيف على مهٌمات التعريف ( 79)
 . دار الوسيلة ػ جٌدة ػ. [8/3616]
 . [8/3616]دار اؼبعرفة ػ لبناف ػ، كينظر نضرة النعيم . [5/27]دليل الفاغبٌن  ( 80)
ؾبمب اؼبلك  فهد، كسباـ كالمو  فيو ربريره ابلغه ؼبعىن الورع اغبقيقي؛ . [10/616]ؾبموع الفتاكل  ( 81)

ًفي بو من جلًب  عمَّا ال مضرَّةى فيو أك فيو مضرَّةه مرجوحةه ؛ ؼبا" الورع " كأمَّا  ...»:هللا ػ  إذ قاؿ ػ رضبو تٍقرتى
: كذلك يتضمَّني  ثالثةى أقساـو  ال يتورَّعي عنها. منفعةو راجحة أك دفًب مضرَّةو أخرل راجحةو، فجهله كألمه 

اًفئىةي، كالرَّاجحىةي، كاػباًلصىةي  ، أك الواجب؛ فًإفَّ الورع عنها : اؼبنافبي اؼبكى كاؼبباًح احملض، أك اؼبستحبًٌ
 .«ضاللىةه 
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 فىٍضلي   »:ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ  هنع هللا يضر عن حذيفة بن اليماف     ؼ
 .(82)« الورعي : خًنه من فٍضًل العبادة، كخًني ديًنكم،العلمً 

 هللا رسوؿ سألت: قاؿ األنصارٌم ػ هنع هللا يضر ػ، ظٍبعىاف بن النػَّوَّاس      كعن
 يف حىاؾى  ما كاإًلٍبي  اػبيٍلًق، حيٍسني  الربُّح  »: فقاؿ كاإلٍب، الربًٌ  عن ،ملسو هيلع هللا ىلص

،      .(83)«النَّاسي  عليو يىطًَّلبى  أفٍ  ككرٍىتى  صدرًؾى
صلى   جئت إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كعن كابصة بن مىعبىد صاحب النيب     

جئت تسأؿ عن الرٌب » :  أسألو عن الرٌب كاإلٍب ، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا عليو كسلم
جئتك أسألك عن غًنه، فقاؿ   كالذم بعثك ابغبٌق ما:، فقلت« ؟كاإلٍب
الربُّح ما انشرحى لو صىٍدريؾ، كاإلٍٍبي ما حىاؾى يف صدرؾ كإٍف أفتىاؾ » : ملسو هيلع هللا ىلص

 .(84)« النَّاس
ليغي  ال»: عمر ػ هنع هللا يضر ػ عبد هللا بن      قاؿ  حىتَّ  التىقول، حقيقىةى  العىٍبدي  يػىبػٍ

 .(85)«الصَّدرً  يف حىاؾى  مىا يىدىعى 
اشرتل رىجيله من  »:ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا: أنٌو قاؿ  هنع هللا يضر  كعن أيب ىريرة     

 ، رجل عىقىارا لو، فوجد الرَّجيلي الذم اشرتل العىقىار يف عىقىاره جرَّةن فيها ذىىىبو
خيٍذ ذىىىبىك ميٌن، إمٌبا اشرتيتي منك األرض، : " فقاؿ الذم اشرتل العىقىار 

                                                

طارؽ بن عوض هللا، كعبد احملسن اغبسيين، دار : تص. [3960/ح]أخرجو الطرباين يف األكسط  ( 82)
 . اؼبكتب اإلسالمي. [4214/ح]اغبرمٌن ػ القاىرة، كىو يف صحيص اعبامب للعالمة األلباين

 ىذا ركم كقد :"كيف سنده ضعف، لكن قاؿ العالمة ابن رجب . [17999 /ح] أضبدأخرجو  ( 83)
جامب العلـو ..."  جيدة طرقو كبعضي  متعدًٌدة كجوه من - كسلم عليو هللا صلى - النَّيبًٌ  عن اغبديث
ق ػ 1433، 1/مسعد بن كامل كغًنه، دار ابن رجب، اؼبصورةػ مصر، ط: تص. [439/ص]كاغبكم 
مكتبة اؼبعارؼ ػ الرايض، . [1733/ح]، كينظر صحيص الرتغيب كالرتىيب للعالمة األلباين 2002

 .2000ق ػ 1421، 1/ط

 .[2553 /ح] مسلمأخرجو  ( 84)

 .[1/10]البخارم يف صحيحو   األثر ذكره( 85)
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، "إمٌبا ًبٍعتيك األرض كما فيها " :، كقاؿ الذم لو األرض"كمل ابٍػتىًب الذَّىىب
، فقاؿ الذم رباكما إليو ألىكيما كىلىده ؟ قاؿ أحدنبا : " فتحاكما إىل رىجيلو

ٍنًكحيوا الغالـى اعباريىةى، كأنفقوا على أيل غالـي، كقاؿ اآلخر يل جاريىةه، فقاؿ 
قا   (86) «أنفسهما منو كتصدَّ

 . 
ؿ مأٌف رجال من بين إسرائ »:  عن الٌنيب ملسو هيلع هللا ىلص هنع هللا يضركعن أيب ىريرة      

استلف ألف دينار من رجل، فدفعها إليو، فلٌما أراد أف يرٌدىا خرج إىل 
البحر فلم هبٍد مركبا، فأخذ خشبةن فنػىقىرىىا، فأدخل فيها ألف دينار فرمى 

هبا يف البحر، فخرج الرجل الذم كاف أسلفو، فإذا ابػبشبة فأخذىا ألىلو 
 أٌف الرَّجيل اؼبستًلف ؼبا:" كيف ركاية. (87) "  كىجىد اؼباؿ ، فلٌما نىشىرىىا،حطبا

الٌلهٌم إٌنك تعلم أيٌن كنت تىسىلٍَّفتي فالانن ألف : أتى هبا إىل البحر، قاؿ
كفى اباَّ كفيال، فرىًضيى بك، كسأليًن : لتؽدينار، فسألين كفيال، ؼ

ا، فقلتي  ا، فرىًضي بك، كأيٌنً جىهىٍدتي أٍف أىًجدى : شهيدن كفى اباَّ شهيدن
بنا أبعثي إليو الَّذم لو فلىٍم أىٍقًدٍر، كإيٌنً أىٍستػىٍوًدعيكىهىا، فرىمىى هبا   البحر يفمىرٍكى

 . (88) اغبديث ...حىتَّ كعبىىٍت فيو
          رسوؿ هللا: قاؿػ  رضي هللا عنهما ػكعن اغبسن بن علي      
دع ما يىرًيبيك إىل ماال يىرًيبيك ، فإٌف الٌصدؽ طيمأنًينىةه، كإٌف الكذبى  »:ملسو هيلع هللا ىلص 
(89) «رًيبىةه  

 . 
                                                

 . [1721 /ح]كأخرجو مسلم . [3472 /ح]أخرجو البخارم  ( 86)

 . [1498 /ح]أخرجو البخارم  ( 87)
 . [2291 /ح]أخرجو البخارم  ( 88)
، كغًنىم، [5711/ح]، كالنسائي [2518 /ح]، كأخرجو الرتمذم [1723 /ح]أخرجو أضبد  ( 89)

 .[7/155]كينظر إركاء الغليل للعاٌلمة األلباين 
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كعن طريف بن أيب سبيمة قاؿ شهدت صفوافى كجٍنديابن كأصحابو كىو      
 :  شيئا ؟ قاؿ ظبعتو يقوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصىل ظبعت من رسوؿ هللا: يوصيهم فقالوا

 هللاي ؽً ٍشقً مي  ٍؽ،شاؽً مكمن » : قاؿ . « ظٌبب هللا بو يـو القيامة ،من ظٌبب »
إٌف أٌكؿى ما يػيٍنًِتي من » :  هنع هللا يضرقالوا أكصنا، فقاؿؼ  .«عليو يـو القيامة 

اإلنساف بىٍطنيو، فمن استطاع أف ال أيكل إاٌل طيًٌبا فليفعل، كمن استطاع أف 
 .(90)«راقو فليفعل ق من دـو أقال وباؿ بينو كبٌن اعبٌنة دًبٍلًء كفًٌ 

، "الدَّموف"كاف أليب الٌدرداء صبله يقاؿ لو  »:كعن معاكية بن قرٌة قاؿ     
، فلٌما كاف "ال ربمل عليو إال طاقتو: " فكاف إذا استعاره منو رجل قاؿ

 فإيٌن مل أكن أضبل ؛ال زباصمين عند ريٌب ! دىموف اي" : عند اؼبوت قاؿ 
 .(91)«  عليك إال ما كنت تطيق

 
دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد  »:كقاؿ مىٍسلىمىة بن عبد اؼبلك     

الفجر يف بيت كاف ىبلو فيو بعد الفجر فال يدخل عليو أحد، فجاءتو 
: ق منو فقاؿمٍ جارية بطبق عليو سبره صىٍيحىاين، ككاف يعجبو التمر، فرفب بكفَّ 

ػ فإٌف اؼباء أترل لو أٌف رجال أكل ىذه ٍب شرب عليو من اؼباء ! اي مىٍسلىمة
 قاؿ فرفب أكثر ،ق إىل الليل ؟ قلت ال أدرممزمجأكاف على التمر طٌيب ػ 

  دكف ما ىذا،قكايفكاف ! نعم اي أمًن اؼبؤمنٌن : ىذا ؟ قلت ؼ :منو فقاؿ
 ".فعالـ يدخل النار ؟ ":حىت ما يػيبىايل أف ال يذكؽ طعامنا غًنه ، قاؿ 

 .(92)" ق ما كقعٍت ىذ،فما كقعت ميٌن موعظةه "  :قاؿ مىٍسلىمة 
 يف ييصىلًٌي كاف كىٍهمىسه »  : " أعالـ النبالءسًن" الذىيب يف  اإلماـقاؿ     
 ما فوى هللاً  سيوءو، كيلًٌ  مىٍأكىل اي قيوًمي: قاؿ مىلَّ، فإذا ركعةو، ألف كاللَّيلىةً  اليـو

                                                

 .[7152 /ح]أخرجو البخارم  ( 90)
 .األعظمي، دار الكتب العلمية ػ بًنكت: تص. [414 /ص]الزىد البن اؼببارؾ  ( 91)

 . [270/ص]الزىد البن اؼببارؾ  ( 92)
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 سقط منو دينار ففتَّي فلىًقيىو، فلم اقيل إٌف كىٍهمىسن سىاعىةن،  هللً  رىضيتيكً 
 .(93)«  أيىٍخذه، كقاؿ لعٌلو لغًنم

استعرت قػىلىمنا أبرض » : قاؿ يل ابن مبارؾ :قاؿ اغبسن بن عرفة     
نظرت فإذا ىو معي، " مرٌك " الشَّاـ فذىبت إىل أف أرده ، فلما قىًدمت 

 .(94)«  تيو على صاحبودٍ فرجعت إىل الٌشاـ حىٌت ردى 
 ػ رضبو هللا ػم ظبعت أاب عبد هللا أضبد بن حنبل ذاؿ أبو بكر اؼبٌرك     ؽ

 .(95)«  إمٌبا رفعو هللا دبثل ىذا» :  فقاؿ،كذكركا كىرىعى ابن اؼببارؾ
ـٌ الٌناس؟ ػ،ـ ٍيثكعن الرٌبيب بن خى      ما » : فقاؿػ كقد قيل لو ما لك ال تذ

ـٌ الٌناس، إٌف الٌناس خافوا هللا  ، فأتفرٌغ من ذٌمها إىل ذ أان على نفسي براضو
 .(96)« كأىًمنيوه على ذنوهبم ،يف ذنوب العباد

كما أشدَّ ًحٍرصىهم على ؾبانبة !   ما أعظمى كرعهم     فانظر ػ اي رعاؾ هللا ػ
 .  من اؼبباحات خشية الوقوع يف اغبراـطرؼو بل ؾبانبًة ! اغبراـ
عليك ابلزىد يبصرؾ هللا عورات » :ػ رضبو هللا ػقاؿ سفياف الثورم      

الدنيا، كعليك ابلورع ىبفف هللا حسابك ، كدع ما يريبك إىل ماال يريبك، 
 .(97)« كادفب الشك ابليقٌن يسلم لك دينك

                                                

 . [6/317]سًن أعالـ النبالء   ( 93)
أضبد بن علي،  دار اغبديث، القاىرة، مصر، سًن : تص. [2/329]صفة الصفوة البن اعبوزم  ( 94)

 . [7/374]أعالـ النبالء للذىيب  

صبب خالد الرابط كغًنه، دار الفالح للبحث العلمي ػ . [20/572]اعبامب لعلـو اإلماـ أضبد  ( 95)
 .مصرػ

ؾبدم السيد إبراىيم،مكتبة الفرقاف ػ  : تص. [104/ص]التوبيخ كالتنبيو أليب الشيخ األصبهاين  ( 96)
 .القاىرة

 .دارالسعادة ػ مصرػ. [7/20]حلية األكلياء  أليب نعيم  ( 97)
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مثل اإلسالـ مثل شجرة، فأصلها  »: قاؿ ػ رضبو هللا ػكعن طاككس     
 كشبارىا الوىرىعي، ػ، شيءه ظبٌاه ػالشهادة، كساقها كذا ككذا، ككرقها كذا ككذا 

 .(98)«ال خًن يف شجرة ال شبرى ؽبا ، كال خًنى يف إنساف ال كرع لو
أدركت الٌناس كىم يتعٌلموف الوىرىع،  »:قاؿ ػ رضبو هللا ػ كعن الضٌحاؾ      

كىم اليـو يتعٌلموف الكالـ، كلقد رأيتنا كما يتعٌلم بعضنا من بعض إال 
  .(99)«الورع
 كعبادة ،اؼبتورٌع يف الفِت »:كاف يقاؿ   ػ رضبو هللا ػكعن صاحل اؼبٌرم     

  .(100)«الٌنبيئٌن يف الٌرخاء
  .(101)« الورع كالتوكل،أفضل العلم »:  قاؿ  ػ رضبو هللا ػكعن اغبسن     
  .(102)«  الورعي كاغبلم،زينةي العلم » :  ػ رضبو هللا ػكعن الشافعي     

     كلتنظر أيٌها اؼبوفق سباـ ىذا اؼبعىن يف كتب الورع الزىد كالورع البن 
أيب الدنيا كالٌزىد البن اؼببارؾ كالٌزىد ألضبد، كالٌزىد الكبًن للبيهقي كغًنىا، 
فأنت كاجده إبذف هللا ما وبٌرؾ نبٌتك، كيشحذ عزيبتك، كفقنا هللا كإاٌيؾ إىل 

 . ما وببو كيرضاه، كجٌنبنا كإايؾ ما يكرىو كأيابه

                                                

 .[1/311]الزىد الكبًن للبيهقي  ( 98)
 .الكويت– دمحم بن ضبد اغبمود، الدار السلفية : تص. [50/ص]الورع البن أيب الدنيا  ( 99)

 .[51/ص]الورع البن أيب الدنيا  ( 100)
دمحم عبد السالـ شاىٌن، دار الكتب العلمية، بًنكت ػ : كضب حواشيو. [215/ص]الزىد ألضبد  ( 101)

 .لبناف
دمحم ضياء الرضبن األعظمي، دار . د: تص. [325/ص]اؼبدخل إىل السنن الكربل للبيهقي  ( 102)

 .الكويت– اػبلفاء للكتاب اإلسالمي 
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 قامة، بو صالحيها، كعليوتإٌف الورع أصله عظيم من أصوؿ االس     

دكر عليو كما تىو معقده من معاقدىا، كمقصده من مقاصدىا، ؼقياميها، 
 كمبعثو يف نفوس األتقياء، اػبوؼي من اؼبلك تدكر الرحى حوؿ قطبها،

إذنا  كجبؼاعبٌبار، كاغبذري من اػبزم كالعار، يـو ال ينفب درىمه كال دينار،  
 ... أف يكوف يف اؼبستقيمٌن عالمة ابرزة، كغرٌة المعة

 
 
 
 
 
 
 
 

۞۞۞ 
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مىل،       كال اٌدعاءن يبٌث كيينقىل، كليست إٌف االستقامة ليست شعارا وبي
 انفب، يتبعو كإمٌبا ىي علمه ىي لباسنا ييلبىس، أك أقواال ؾبٌردةن ربفيظ كتيدرىس، 

هبتمب فيها صباؿ الظاىر، من ظبتو حسن، ؼ، عمل صاحل، كخلق فاضل
 مب صباؿ ...، لتكوف اعبوارح مشغولةن بفعاؿ اػبًن كأعماؿ الربٌ ككالـو طٌيب

فهو ...غلٌ اؿسد، كاحلقد، كاحلرايء، كاؿالباطن، من قلبو نقيٌو طاىرو من 
  ...قلبه قد ميًلء صدقنا، كإخالصنا، كحبًّا، كرضبةن، كخوفنا، كرجاءن 

فاهللى نسأؿ أف يفتص علينا من حكمتو، كأف ينشر علينا من رضبتو،      
 خالصة، كلنا يـو القيامة ـبلًٌصة، كأف ينفب كجهو الكرًنكأف هبعل أعمالنا ؿ

هبعلها يف موازين اغبسنات يـو العرض أف هبذه الرسالة اػباصَّ كاعبمهور، ك
 .كالٌنشور

    كصًل اللهٌم كسٌلم كابرؾ على اؼببعوث رضبة للعاؼبٌن نبيئنا دمحم بن عبد 
كالن أ كاغبمد هلل هللا، كعلى آلو كصحبو كمن اقتفى آاثرىم إىل يـو الدين،

  .اكآخرن 
 

 : كتب                                                     ك
 مأبو فراس مراد بن أضبد عطاس                                         

                                     ػ غفر هللا لو ذنبو كسرت عليو عيبو ػ 
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