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 على الطاعة والثبات االستقامة: خطبة عيد الفطر املبارك
 عناصر اخلطبة

 مفهوم االستقامة ومنزلتهاالعنصر األول:  ◀
 االستقامة وجماالت جوانبالعنصر الثاين:  ◀
 ق االستقامةيحتقالعنصر الثالث: عوامل  ◀
 االستقامةوفوائد مثرات العنصر الرابع:  ◀
 ابلطاعة واملعصية على العبد يوم القيامة العنصر اخلامس: شهادة األرض ◀

 ،،،،،،،،،املقدمة:                                                            أما بعد
 مفهوم االستقامة ومنزلتهاالعنصر األول:  ◀

يلتان وبدأ املصلون ينقرضون رويداً ة من رمضان ؛ وما هي ليلة أو للقد غمرتين الفرحة حينما رأيت املسجد مكتظًا ابملصلني مع أول ليل
 رويداً ؛ قلت : سبحان هللا !! ملاذا ال يستقيم الناس على طاعة هللا يف رمضان وغري رمضان ؟!!

 ديث يف هذا اللقاء عن االستقامة ؛ فتعالوا معنا نقف حول مفهوم االستقامة .لذلك جاء احل
راط املس" يقول ابن رجب: نًة وال يمسرًة ،االستقامة : هي سلوُك الص ِّ ويشمل ذلك فعلم  تقيم ، وهو الد ِّيُن القي ِّم من غري تعريج عنه َيم

 ." )جامع العلوم واحلكم( .ال الد ِّين ُكل ِّها، فصارت هذه الوصيُة جامعًة خلصالطَّاعات كل ها، الظاهرة والباطنة، وتركم املنهيات ُكل ِّها كذلك
 د أهنا تطلق على معنيني : ومن خالل هذا التعريف اجلامع لالستقامة جن

 والتقصري ، وكالمها منهي عنه شرعاً. غلوهي وسط بني الالوسطية واالعتدال ؛ ف األول :
 املداومة والثبات على الطاعة . والثاين:

وهذا خروج عن  أو احنرف عن الوسطية َينة أو يسرة ؛ وملا كان من طبيعة اإلنسان أنه قد يقصر يف فعل املأمور ، أو اجتناب احملظور ،
 .( 6فصلت:  { ) االستقامة ، أرشده الشرع إىل ما يعيده لطريق االستقامة ، فقال تعاىل مشرياً إىل ذلك : } فماْستمقِّيُموا إِّلمْيهِّ وماْست مْغفُِّروهُ 

 والرجوع إىل االستقامة. ي للتوبةفأشار إىل أنه البد من تقصري يف االستقامة املأمور هبا ، وأن ذلك التقصري جيرب ابالستغفار املقتض 
: قمالم ِلِّ رمُسوُل اَّللَِّّ صلى هللا عليه وسلم:  الِّقِّ النَّاسم ” فعمْن أمِبِّ ذمر ٍّ رضي هللا عنه قمالم ا ُكْنتم ومأمْتبِّعِّ السَّي ِّئمةم احلْمسمنمةم َتمُْحهما ومخم ُثمم ي ْ اتَّقِّ اَّللَّم حم

ُُلقٍّ حمسمنٍّ  ا حمدِّيٌث “] ِبِّ : همذم يٌح [. الرتمذي وقمالم  حمسمٌن صمحِّ
{ ) الشورى: فملِّذملِّكم فمادُْع وماْستمقِّْم كممما أُمِّْرتم  }قال تعاىل: وقد أكد القرآن الكرمي على لزوم االستقامة يف مواضع متعدة من كتاب هللا ؛ ف

رماطِّي ُمْستمقِّيًما فماتَّبُِّعوُه ومالم ت متَّبُِّعوا السُُّبلم ف مت م } وقال:   (.15 ا صِّ فماْستمقِّْم كممما } ، وقال: ( 153{. ) األنعام:  فمرَّقم بُِّكْم عمْن سمبِّيلِّهِّ ومأمنَّ همذم
ريٌ   .( 112هود: ) {.أُمِّْرتم ومممْن َتمبم ممعمكم ومالم تمْطغمْوا إِّنَُّه ِبِّما ت مْعممُلونم بمصِّ

ام على االستقامة ، وذلك من أكرب العون على النصر رسوله وعباده املؤمنني ابلثبات والدو  –تعاىل  –ابن كثري رمحه هللا : " أيمر هللا يقول  
 على األعداء ، وخمالفة األضداد ، وينهى عن الطغيان وهو البغي ؛ فإنه مصرعة حىت ولو على مشرك ، وأعلم تعاىل أنه بصري أبعمال العباد

 ال يغفل عن شيء ، وال خيفى عليه شيء ".
هللا عليه وسلم يف مجيع القرآن آية أشد وال أشق عليه من هذه اآلية ، وهلذا قال عليه وقال ابن عباس : ما نزلت على رسول هللا صلى " 

وعن بعضهم قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم فقلت له : روي عنك أنك قلت « شيبتين هود وأخواهتا ، » الصالة والسالم : 
ا أُمِّْرتم { . ". فقلت : وأبي آية؟« نعم » شيبتين هود وأخواهتا فقال :   ) تفسري الرازي(. فقال بقوله : } فاستقم كممم
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حفلت السنة النبوية املشرفة ابلعديد من األحاديث اليت حتث على وكما حفل القرآن ابلعديد من اآلايت اليت أتمر ابالستقامة؛ فكذلك 
 االستقامة ولزومها يف كل وقت وحني .

:   عمْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ممْسُعودٍّ عمنْ ف  : خمطَّ لمنما رمُسوُل اَّللَِّّ صملَّى اَّللَُّ عملمْيهِّ ومسملَّمم خمطًّا، ُُثَّ قمالم ا سمبِّيُل اَّللَِّّ »قمالم ، ُُثَّ خمطَّ ُخطُوطًا عمْن َيمِّينِّهِّ ومعمْن «همذم
 : مالِّهِّ ُُثَّ قمالم ْيطماٌن يمْدُعو»ِشِّ ن ْهما شم رماطِّي ُمْستمقِّيًما فماتَّبُِّعوُه ومالم ت متَّبُِّعوا السُُّبلم }، ُُثَّ ق مرمأم: «إِّلمْيهِّ  همذِّهِّ ُسُبٌل ُمت مفمر ِّقمٌة، عملمى ُكل ِّ سمبِّيلٍّ مِّ ا صِّ وأِّنَّ همذم

 (. ابن ماجةو  ) أمحد .{ف مت مفمرَّقم بُِّكْم عمْن سمبِّيلِّهِّ 
عنهما: أنَّ معاذم بن جبل أراد عبد هللا بنِّ عمرو بن العاص رضي هللا  فعن، ابالستقامة أصحابه –صلى هللا عليه وسلم  -نيب هللا  وأمر

، قال: اي «إذا أسأتم فأحسنْ »قال: اي رسول هللا زِّدين. قال: «. اعبد هللا، وال تشرك به شيئاً »سفراً، فقال: اي رسولم هللا أوصين، قال: 
ْن خلقك»رسول هللا زدين. قال:   (. الطرباين واحلاكم) «.استقم وْلُتْحسِّ
:وعمْن ُسْفيمانم ْبنِّ عمْبدِّ ا ي ِّ قمالم

: ُقْل:  َّللَِّّ الث َّقمفِّ ، قمالم مِّ ق مْواًل الم أمْسأمُل عمْنُه أمحمًدا غمرْيمكم ب مْعدمكم ْسالم َّللَِّّ » قُ ْلُت: ايم رمُسولم اَّللَِّّ، ُقْل ِلِّ يفِّ اإْلِّ آممْنُت ابِّ
 أمحد والطرباين والنسائي (.)  «.ُُثَّ اْستمقِّْم 

 .به استقامة اجلوارح كلها  كما أكدت السنة على استقامة اللسان؛ ألن
 : ا ُتكمف ُِّر الل ِّسمانم ف مت مُقوُل: اتَّقِّ اَّللَّم فِّينما فمإَِّّنَّما حنمْ ” فعمْن أمِبِّ سمعِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ ممرُفوعاً قمالم ؛ فمإِّْن اْست مقمْمتم إِّذما أمْصبمحم اْبُن آدممم فمإِّنَّ اأْلمْعضماءم ُكلَّهم ُن بِّكم

ْجنمااْست مقمْمنما؛ ومإِّْن اعْ   الرتمذي بسند حسن [.] .  ”ومجمْجتم اْعومجم
ُ عملمْيهِّ ومسملَّمم : عمْن أمنمسِّ ْبنِّ ممالِّكٍّ قمالم و   ومالم يمْستمقِّيُم ق مْلُبُه حمىتَّ يمْستمقِّيمم لِّسمانُهُ ؛ الم يمْستمقِّيُم إَِّيماُن عمْبدٍّ حمىتَّ يمْستمقِّيمم ق مْلُبُه  :"قمالم رمُسوُل اَّللَِّّ صملَّى اَّللَّ

 ". ) أمحد والطرباين والبيهقى بسند حسن (.
مىت استقام القلُب على معرفةِّ هللا ، وعلى خشيته ، وإجالله ، ومهابته ، وحمبته ، وإرادته ، ورجائه ، ودعائه ، والتوكُّلِّ يقول ابن رجب :" 

ُك األعضاء ، وهي جنودُه ، فإذا استقامم امللك ، عليه ، واإلعراض عما سواه ، استقامت اجلوارُح كلُّها على طاعته ، فإنَّ القلبم هو مل
ُ عنه ، وهلذا ملا أمر النَّيبُّ ؛ استقامت جنوُده ورعاايه   -وأعظم ما يُراعى استقامُته بعدم القلبِّ مِّنم اجلوارح اللساُن ، فإنَّه ترمجاُن القلب واملعرب ِّ

 ". ) جامع العلوم واحلكم (. هابالستقامة ، وصَّاه بعدم ذلك حبفظ لسان -صلى هللا عليه وسلم 
 االستقامة وجماالت جوانبالعنصر الثاين:  ◀

سالمي يشتمل على ثالثة أقسام: ؛ فالدين اإلاالستقامة، جند أن االستقامة تشمل جوانب الدين وأموره كلها وجماالت إذا نظران إىل جوانب
 عبادة ( ؛ وأخالق .شريعة ) عقيدة ؛ و 

 ه اجلوانب الثالثة يف االستقامة ؛ وهاك البيان :د البد أن جيمع بني هذوحىت تتحقق االستقامة للعب
 االستقامة على العقيدة الصحيحة:اجلانب األول:  ◀
اإلهليات والسمعيات البد من االستقامة على العقيدة الصحيحة، العقيدة اليت هي: إَيان ابهلل عز وجل، وتوحيد له جبميع أنواع التوحيد..ف

 والنبوات.
قامة على العقيدة اليت تعين أن اإلَيان قول وعمل، وليس هو تلفظ ابللسان فقط. العقيدة اليت تدفع اإلنسان إىل العمل، ليس ذلك است 

ن هناك مشكلة يف سلوك كثري من املسلمني، وهي أن اعتقاداهتم ألاإلسالم البارد، الذي هو جمموعة من األلفاظ اليت يتلفظ هبا الناس.. 
 ا ليست حافزاً هلم على العمل، وال دافعاً هلم ملزيد من التقدمي يف طاعة هللا عز وجل.اليت يؤمنون هب

بعيدة  وحق أنبيائه وحق الغيبيات كلها ؛ عقيدة وسطية خالصة هلل ؛ جمانبة للغلو أو التقصري يف حق هللا تعاىل االستقامة احلقة تتمثل يفف
 دم أصول الدين اإلسالمي السمح احلنيف .عن األوهام واخلرافات والعقائد الفاسدة اليت هت



 (3) 

 االتباع وترك االبتداع:اجلانب الثاين: االستقامة يف العبادات مع لزوم  ◀ 
يف ابب العبادات على االستقامة يف أداء العبادات اقتداء به واستقامة على هديه وطريقته ؛  –صلى هللا عليه وسلم  –وهنا يؤكد الرسول 
 .)رواه البخاري(” يُتموين أصل ِّي وا كما رأصلُّ ” ففي الصالة قال: 

كمُكمْ ”ويف احلج قال   )رواه مسلم والنسائي(.” ُخُذوا عمين ِّ ممنماسِّ
 وملا علم الرسول شدة اقتداء الصحابة به صلى هللا عليه وسلم وخاصة يف مناسك احلج خشي عليهم االزدحام والتقاتل يف أداء املناسك فرفع

قد حنرت هاهنا، ومىن كلها منحر، ووقف بعرفة، فقال: قد وقفت هاهنا، ” قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم:عنهم احلرج؛ فعن جابر، 
 .أبوداود (” ) املزدلفة كلها موقفوعرفة كلها موقف، ووقف ابملزدلفة، فقال: قد وقفت هاهنا، و 

لو قال النيب صلى هللا عليه وسلم: وقفت ها هنا وهذا هو تصورت هذا املشهد من ازدحام الناس عند جبل الرمحة يف أرض عرفات وقلت:  
 أبمته. املوقف!! وحنرت ها هنا وهذا هو املنحر!! لتقاتل الناس وهلك الكثري ؛ ولكنه صلى هللا عليه وسلم كان رحيماً 

يم اَّللَُّ عمْنُه قمالم يف الوصال فنهاهم رمحة ورأفة هبم وشفقة عليهم؛ فعن أمِبِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف الصيام اتبعوه هنممى رمُسوُل ” ُهرميْ رمةم رمضِّ
ْن اْلُمْسلِّمِّنيم: إِّنَّكم تُ وم  . ف مقمالم لمُه رمُجٌل مِّ ْثلِّي؟! إِّين ِّ أمبِّيُت اَّللَِّّ صملَّى اَّللَُّ عملمْيهِّ ومسملَّمم عمْن اْلوِّصمالِّ يفِّ الصَّْومِّ : ومأميُُّكْم مِّ ُل ايم رمُسولم اَّللَِّّ! قمالم اصِّ

ت مُهوا عمْن اْلوِّصمالِّ وماصملم هبِِّّْم ي مْوًما ُُثَّ ي مْوًما ُُثَّ رمأموْ يُْطعِّ  نيم ُمينِّ رمِب ِّ وميمْسقِّنيِّ؛ ف ملممَّا أمب مْوا أمْن ي من ْ ُْم حِّ الت َّْنكِّيلِّ هلم : لمْو أتممخَّرم لمزِّْدُتُكْم ؛ كم ؛ ف مقمالم لم ا اهلِّالم
ت مُهوا   .البخاري (” ) أمب مْوا أمْن ي من ْ

 دون غريه. –لعارض  –اتبعوه يف خلع نعله أثناء الصالة ، مع أن هذا األمر خاص به  -صلى هللا عليه وسلم –ء الصحابة به ولشدة اقتدا
ا رمُسوُل اَّللَِّّ صملَّى اَّللَُّ عملمْيهِّ وم  نممم : ب مي ْ ْذ ومضمعم ن مْعلمْيهِّ عملمى يمسمارِّهِّ سملَّمم ُيصمل ِّي إِّ فقد أخرج أبو داود واحلاكم والببهقي عمْن أمِبِّ سمعِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ قمالم

 : ُْم، ف ملممَّا قمضمى رمُسوُل اَّللَِّّ صملَّى اَّللَُّ عملمْيهِّ ومسملَّمم الصَّالةم ، قمالم ، قماُلوا : رمأميْ نماكم أمْلقمْيتم “مما محمملمُكْم عملمى إِّْلقماءِّ نِّعمالُِّكْم ؟ ” فمأمْلقمى النَّاُس نِّعماهلم
نما، ف مقم  : فمأمْلقمي ْ رًا أمْو أمًذى فمممْن رمأمى ” الم رْبِّيلم أمْخربممينِّ أمنَّ فِّيهِّمما قمذم ا ُُثَّ لُِّيصمل ِّ فِّيهِّمما  –ي مْعينِّ  –إِّنَّ جِّ رًا أمْو أمًذى ف مْليمْمسمْحُهمم  .”يفِّ ن مْعلِّهِّ قمذم

عبادة عن الوسطية السمحة حىت لو كان الذي جيرك فعليكم ابالستقامة يف مجيع العبادات مع االتباع ال االبتداع ؛ مع جمانبة االحنراف يف ال
 إىل ذلك يطري يف اهلواء أو َيشي على املاء إليهامك أنه وصل العال .

وال ُحكِّي لإلمام الشافعي رمحه هللا ما قاله الليث بن سعد، فقيه مصر ومفتيها يف زمانه: "لو رأيتم الرجل َيشي على املاء فال تعتدوا به " 
 عرضوه على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، فقال: "لقد قصَّر الليث، لو رأيتم الرجل َيشي على املاء، أوتغرتوا به حىت ت

ملشرق يطري يف اهلواء، فال تعتدوا به وال تغرتوا به حىت تعرضوه على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن الشيطان يطري من ا
 عويضه (.حممد  – فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب) .إىل املغرب"

 :واألخالق االستقامة يف جانب السلوك اجلانب الثالث: ◀
واالستقامة تكون كذلك يف جانب السلوك، فالبد أن يكون سلوك اإلنسان مستقيماً، والبد أن تكون أخالقه مستقيمة، فال يتلبس بشيء 

سيئة، ولذلك يعتقد بعض الناس أن االستقامة فقط يف قضااي األخالق، فرتى أحدهم ُيسأل عن فالن: من سفاسف األمور أو األخالق ال
ما رأيك يف فالن؟ فيقول: هو وهللا مستقيم، تسأله: كيف هو مستقيم؟ يقول: ال يكذب، وال يشتم، وال يسب، وإنسان لطيف، ومعاملته 

 خيون يف معاملته، إنسان مستقيم. لكن قد يكون هذا الرجل املوصوف هبذه الصفات ال يصلي، طيبة، وهو مستقيم ال يستعمل الرشوة، ال
 وقد يكون خرج إىل الفسق بقضااي كثرية، وخمالفات عديدة، يرتكبها يف حق نفسه.

د ذاهتا جيدة مطلوبة لكنها ال فالناس اليوم يعربون عن االستقامة، ويقولون: إنسان مستقيم جملرد األخالق الطيبة، واألخالق الطيبة يف ح 
 تكفي، وهذا الفهم لالستقامة فهم قاصر جداً؛ ألهنم اقتصروا على االستقامة يف جانب واحد من اجلوانب.
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ل وهكذا تشمل االستقامة جوانب الدين الثالثة : العقيدة والعبادة واألخالق ؛ وإذا حتققت هذه اجلوانب الثالثة أصبح العبد مستقيمًا كام
 قامة .االست

االستقامة درجة هبا كمال األمور وَتامها ، وبوجودها حصول اخلريات ونظامها ، ومن مل يكن مستقيما " القشريي يف رسالته : يقول اإلمام 
 ". يف حالته ضاع سعيه وخاب جهده

نم ، قم وال َيكن إحصاؤه إال جبهد واجتهاد ؛ ف؛ علماً أبن منزل االستقامة صعب املنال   "الم : قمالم رمُسوُل هللاِّ صملَّى هللا عملْيهِّ وسملَّمم :عمْن ث مْوابم
 ". ) أمحد وابن ماجة واحلاكم وصححه ( .اْستمقِّيُموا ، وملمْن حُتُْصوا 

قال القاضي أبو الوليد رضي هللا عنه معناه . و ولن حتصوا األعمال الصاحلات وال َيكنكم االستقامة يف كل شيء: قال ابن انفع معناه " 
ولن حتصوا  : وقال مطرف معناه ( . وهللا يقدر الليل والنهار علم أن لن حتصوه) :  ال َيكنكم استيعاب أعمال الرب من قوله تعاىل :عندي

 ".) شرح املوطأ للباجي (. مالكم من األجر إن استقمتم
الستقامة ال يطيقها إال األكابر ألهنا اخلروج عن اولذلك منزل االستقامة ال يصل إليه إال األكابر يف العبادات والطاعات . يقول النووي:" 

لن تقدروا وقال ابن رجب :" ". ) شرح مسلم (.   املعهودات ومفارقة الرسوم والعادات ، والقيام بني يدي هللا تعاىل على حقيقة الصدق
 ) جامع العلوم واحلكم (. ."على االستقامة كلها 

 ق االستقامةيحتقعوامل العنصر الثالث:  ◀
 !!د يقول قائل : كل إنسان يتمىن االستقامة على الطاعة والعبادة فكيف ذلك ؟ق

 أقول : هناك عدة عوامل تعينك على لزوم االستقامة على الطاعة وتتمثل فيما يلي: 
 الدعاء :أواًل: 

رماطم اْلُمْستمقِّيمم } نحن نقول يف كل ركعة: ف مِّ ومي مْهدِّي ممْن يمشماُء إِّىلم وما} قال تعاىل: . و  (6الفاحتة: ){اْهدِّانم الص ِّ َّللَُّ يمْدُعو إِّىلم دمارِّ السَّالم
رماطٍّ ُمْستمقِّيمٍّ   فاهلداية بيد هللا، وسبيل نيلها دعاؤه.  . (25يونس: ) {صِّ

 الصرب على الطاعة:اثنياً: 
واجتنب املنهيات هدي إىل االستقامة؛ وقد ذكرت ذلك ابلتفصيل يف درس الصرب على الطاعة؛ وكيفية حتقيقه ؛ فاإلنسان إذا فعل املأمورات 

رُِّكْم مما ف معمُلوُه إِّالَّ قملِّيٌل مِّ }ال تعاىل: ق ْم أمنِّ اقْ تُ ُلوا أمنْ ُفسمُكْم أموِّ اْخُرُجوا مِّْن دِّايم نما عملمْيهِّ ت مب ْ ُْم ف معمُلوا مما يُوعمظُونم بِّهِّ لمكمانم خمرْيًا وملمْو أمانَّ كم ُهْم وملمْو أمهنَّ ن ْ
ُْم ومأمشمدَّ  رماطًا ُمْستمقِّيًماهلم يْ نماُهْم صِّ ْن لمُدانَّ أمْجرًا عمظِّيًما * ومهلممدم نماُهْم مِّ مت مي ْ روى ابن أِب حامت يف  . (68-66)آل عمران:  {  ت مْثبِّيًتا * ومإًِّذا آلم

 «.صدقت اي أاب بكر»: اي رسول هللا، وهللا لو أمرتين أن أقتل نفسي لفعلت، قال:  التفسري أنه ملا نزلت هذه اآلية قال أبو بكر
 السنة: و  القرآن اتباعاثلثاً: 

ُتوا ف ملممَّا ُقضِّيم } تعاىل:  فاتباع القرآن وأوامره ونواهيه متمثل يف قوله  ومإِّْذ صمرمفْ نما إِّلمْيكم ن مفمرًا مِّنم اجلِّن ِّ يمْستممُِّعونم اْلُقْرآنم ف ملممَّا حمضمُروُه قماُلوا أمْنصِّ
ْم مُ  رماطٍّ ُمْستمقِّيمٍّ } تباع السنة متمثل يف قوله تعاىل:وا .(29األحقاف: ) {. ْنذِّرِّينم وملَّْوا إِّىلم ق مْومِّهِّ  (. 73املؤمنون: ){. ومإِّنَّكم لمتمْدُعوُهْم إِّىلم صِّ

رماطٍّ ُمْستمقِّيمٍّ } قال تعاىل:  ابإلميان:رابعاً:   (54احلج:  {. )ومإِّنَّ اَّللَّم هلممادِّ الَّذِّينم آممُنوا إِّىلم صِّ
 العملى لالستقامة :الربانمج  ◀

 أسري عليه ألسلك طريق االستقامة:  اً عملي اً أريد خطة أو برانجم :قد يقول قائل
 : أمور ثالثة يف طريق االستقامة خطة العمل وبرانجمه الذي يسري عليهأقول: 

 ثها : الثبات .اثل                            اثنيها : التحلية .                         أوهلا : التخلية .
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 فال بد من اجمليء ابلتخلية الذي هو ختلية نفسك وروحك مما كنت فيه يف أوقات اجلاهلية ، ومفاهيم خاطئة وسلوكيات مشينة وغري ذلك .
 .وكذلك ال بد من التحلية ، أبن حتلي نفسك أبوامر اإلسالم من واجبات، وفرائض ومستحبات، وسنن وأخالقيات وغري ذلك 

 بد من أن يثلث ابلثبات على االستقامة إىل أن يتوفاه هللا سبحانه وتعاىل ؛ ولذلك هذه الثالثة هي الربانمج العملي الذي يسري كما أنه ال  
، فيتخلى عن معايبه ،وسيئاته ،واملفاهيم  لية، فال بد أن يباشر عملية التخ عليه اإلنسان منذ أن وضع أوىل خطواته يف طريق االستقامة

ناس الرجل  محلها معه يف جاهلية جهالء َته فيها ، أو ضاللة عمياء كان يف أوحاهلا ، أو خبط عشواء ، ولو كان يسميه الاخلاطئة اليت
 .العادي ، ورجل الشارع 

إلَيان الذي وهو أيضا حباجة إىل حتلية ، أن حيلي نفسه ِبا أوجبه هللا سبحانه وتعاىل عليه جبميع املأمورات ، والتخلي عن املنهيات والتزود اب
 عند أهل السنة واجلماعة ، يزيد وينقص ، كذلك هو حباجة إىل مثبتات تثبته على هذا الطريق حىت ال يغوى .

 االستقامةوفوائد مثرات العنصر الرابع:  ◀
وذلك من خالل قوله  ؛ألخرة إن العبد إذا استقام يف جوانب اإلسالم الثالثة عاد ذلك عليه بثمرات وفوائد كثرية يف الدنيا وا أحبيت يف هللا:

ُة أمالَّ ختمماُفوا ومالم حتمْ تعاىل:  ئِّكم ُم اْلممالم جلْمنَّةِّ الَّيتِّ ُكنُتْم تُوعمُدونم } إِّنَّ الَّذِّينم قماُلوا رمب ُّنما اَّللَُّ ُُثَّ اْست مقماُموا ت مت من مزَُّل عملمْيهِّ ُروا ابِّ حنمُْن أمْولِّيماؤُُكْم يفِّ  *زمنُوا ومأمْبشِّ
رمةِّ وملمُكْم فِّيهما مما تمْشتمهِّي أمنُفُسُكمْ احلْميم  نْ يما وميفِّ اآْلخِّ يمٍّ { * وملمُكْم فِّيهما مما تمدَُّعونم  اةِّ الدُّ ْن غمُفورٍّ رَّحِّ من هذه  (.32 - 30.) فصلت : نُ ُزاًل م ِّ

 : منها اآلية وغريها نستنتج بعضاً من مثرات االستقامة
  وجل.  طمأنينة القلب بدوام الصلة ابهلل عز 1
 من الوقوع يف املعاصي والزلل وسفاسف األمور والتكاسل عن الطاعات.  -إبذن هللا عز وجل  -  أن االستقامة تعصم صاحبها 2
خرة   تنزل املالئكة عليهم عند املوت ، وقيل: عند خروجهم من قبورهم ، قائلني : } أال ختافوا وال حتزنوا{ على ما قدمتم عليه من أمور اآل3

 ما تركتم من أمور الدنيا من مال وولد وأهل. ، وال 
، سواء كان صغريًا أو كبريًا على ما يظهر عليه من حرص على الطاعة ، واخللق  املستقيم   حب الناس واحرتامهم وتقديرهم للمسلم4

 . واالستقامة يف املعامالت الفاضل
  حساانً من هللا تعاىل.إعينهم ، وتطلبه ألسنتهم ،   وعد هللا املتقني أن هلم يف اجلنة ما تشتهيه أنفسهم ، وتلذ أ5

وحمافظًا على مجيع العبادات يف أوقاهتا من  ؛ على عقيدته ياتكم ؛ ومن كان يف رمضان حمافظاً أال فالزموا االستقامة يف مجيع جوانب ح
خالقياته يف الصيام ؛ فليحافظ على  لوكياته وأحمافظاً مستقيماً يف س الصيام والصالة والصدقات والقرآن وغري ذلك من الطاعات ؛ ومن كان

 إن شاء هللا بعد رمضان ؛ حىت يكون مستقيماً عند هللا ؛ فخري العمل أدومه وإن قل . ويستقيم عليه كل ذلك
  ابلطاعة واملعصية على العبد يوم القيامة العنصر اخلامس: شهادة األرض ◀

رمض  ان قط  ع العب ادة م  ن ص  الة وص يام وقي  ام وق  راءة ق  رآن وغ ري ذل  ك؛ وه  ؤالء عبَّ  اد إذا انقض  ى  –لألس ف  –كث  ري م  ن الن  اس   عبااد هللا:
وماْعبُ ْد رمبَّ كم حم  ىتَّ رمض ان ال عبَّ اد ال رمحن؛ وإن هللا أم  ر نبي ه ص لى هللا علي  ه وس لم أن يعب ده عل  ى ط ول ال دوام ح  ىت امل وت؛ ق ال تع  اىل: } 

ْتِّيمكم اْليمقِّنيُ  يستدل من هذه اآلية الكرَية على أن العبادة كالص الة وحنوه ا واجب ة ابن كثري يف تفسريه: "  . يقول اإلمام( 99احلجر: ) {أيم
عل  ى اإلنس  ان م  ا دام عقل  ه لبت  ا فيص  لي حبس  ب حال  ه، كم  ا ثب  ت يف ص  حيح البخ  اري، ع  ن عم  ران ب  ن حص  ني، رض  ي هللا عنهم  ا، أن 

ْن  ب"  رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم ق  ال: "صم  ل ِّ قائًم  ا، ف  إن مل تس  تطع ن األنبي  اء، عل  يهم الس  الم،  ؛ وأفقاع  ًدا، ف  إن مل تس  تطع فعل  ى جم
 .." أ.ه كانوا هم وأصحاهبم أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل اخلريات إىل حني الوفاة. واملراد ابليقني هاهنا املوت
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تعاىل:  ريه سيشهد لكم أمام هللا يوم القيامة؛ قالإن كل مكان من األرض سجدمت هلل فيه سجدة يف رمضان ويف غ أيها املسلمون:
ي مْوممئِّذٍّ  }: -صلى هللا عليه وسلم  -: قرأ رمُسول هللا -رضي هللا عنه  -هريرة  أمِب فعن ؛[ 4] الزلزلة:  { ي مْوممئِّذٍّ حُتمد ُِّث أمْخبمارمهما }

ا :  4] الزلزلة:  { حُتمد ُِّث أمْخبمارمهم :  أتمْدرونم مما" [ ُُثَّ قمالم فإنَّ أْخبمارمهما أْن تمْشهمدم عملمى ُكل  عمْبدٍّ أمْو " أْخبمارهما؟ قالوا: هللا ومرمُسولُُه أْعلمُم. قمالم
ا ا فمهذِّهِّ أْخبماُرهم ا وكمذم ا يف يمومِّ كمذم ا وكمذم ا ت مُقوُل: عممْلتم كمذم :) ".أممةٍّ ِبا عممِّلم عملمى ظمْهرِّهم  حديث حسن صحيح(. الرتمذي، ومقالم

تكلم األرض أبمر من هللا ستقول: فالن شرب اخلمر مع فالن، فالن ذهب إىل الفجور والزان، فالن مل يعمل يف عمله أبمانة، نعم ست
فالن سرق من أموال الناس، فالن غش يف بيعه، فالن ظلم، ستشهد عليك اي ابن ادم، ستشهد على كل معصية فعلتها عليها، 

فالن سجد علي  وبكى، فالن تال كتاب هللا، فالن سعى إىل املساجد، فالن نصر مظلوما،  وستشهد كذلك ألهل اخلري ابخلري ستقول:
ستشهد ألهل الطاعات بطاعاهتم، ولذلك امسعوا إىل وصية أِب الدرداء الصحاِب فالن عبد هللا وصلى..فالن تصدق على الفقراء... 

يقول:  -رضي هللا عنهما-، وهذا ابن عمر " يت يوم القيامة تشهد لكماذكروا هللا عند كل ُحجرية وشجرية لعلها أت" اجلليل وهو يقول: 
ما من عبد يسجد هلل سجدة يف " . وقال عطاء اخلراساين: "من سجد يف موضع عند شجر أو حجر شهد له يوم القيامة عند هللا" 

 ." بقعة من بقاع األرض إال شهدت له هبا يوم القيامة، وبكت عليه يوم َيوت
ُهنا، فلما فرغ " ضي هللا عنه قال: وعن احلكم ر  ُهنا وهم رأيت أاب أُميَّة صلَّى يف املسجد احلرام الصَّالة املكتوبة، ُثَّ تقدَّم فجعل يصل ِّي هم

..هذا درس " فأردت أن تشهد ِل يوم القيامة { يومئذٍّ حُتمد ُِّث أخبارمها }قلت له: ما هذا الَّذي رأيتك تصنع؟ قال: قرأت هذه اآلية 
 أُميَّة لكل املسلمني: ال تصلوا يف مكان واحد بل غريوا أماكن الصالة والعبادة كي تشهد لكم يوم القيامة، حنن نشاهد اليوم من أِب

يصلي فيه  أنالكثري من املسلمني وخاصة الكبار من أييت إىل املسجد وال يصلي إال يف مكان واحد وكأنه قد اشرتاه فال يرضى ألحد 
 رفه املصلون.بل هو مكانه الذي يع

وويل  ؛...فطوِب ملن شهد له املكان ابلذكر والتالوة والصالة وحنوهافداوموا على الصالة والسجود؛ وحافظوا عليها على طول الدوام 
 ملن شهد عليه ابلزان وشرب اخلمر والسرقة والظلم.

جاء يف األثر أن َترك وتدمي اللعنة عليه؛ وقد إن من ترك الصالة والعبادة بعد رمضان فإن األرض ِبا حوت تلعنه  أيها املسلمون:
َترك الصالة تلعنه ؛ لعنك هللا أتكل من رزق هللا وال تؤدي حق هللا  :الصالة تلعنه اللقمة اليت أيكلها والشربة اليت يشرهبا فتقول

َترك الصالة تلعنه الصالة ؛ ترك الصالةالكائنات، والعجماوات، تتضرر النملة يف جحرها من َترك الصالة، وتلعنه احليتان يف املاء ألنه 
 إن الاصالة لاتشتاكي...................... ياا تااركااً لاصالتاه                             نفسها :

 هللا يالعان تااركاي!!!!!.................... وتاقول فاي أوقااهتا
 هد عليك أمام هللا؟!!فهل حتب أن تشهد لك األرض ابخلري؟!! أم حتب أن تلعنك وتش

 
 صراطاً مستقيماً ؛ ويؤتينا من لدنه أجراً عظيماً ؛؛؛أسأل هللا أن يهدينا 

 
 وكل عام وأنتم خبري ؛ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ؛؛؛
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