وبل الغمامة ببعض أسباب االستقامة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل و وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله صحبه
وسلم تسلي ًام كثري ًا أما بعد:
ِ
ون﴾ .
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اَّللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّ
ث ِمن ُْه َم
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َع َل ْيك ُْم َرقِيب ًا﴾
ون بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اَّللََّ َك َ
اء ُل َ
اء َوا َّت ُقوا اَّللََّ ا َّلذي َت َس َ
ر َجاالً َكثري ًا َون َس ً
ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اَّللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َس ِديد ًاُ ،ي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع َم َلك ُْم َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اَّللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفا َز َف ْوز ًا َعظِي ًم﴾
أما بعد :عباد اهلل فقد تأخرنا بالعودة إىل ماكنا فيها من الدروس وماكنا فيه من العلم
الذي أمتن اهلل عز وجل به علينا وله احلمد واملنة والشكر والفضل ونسأله سبحانه
ْح ُت ُه َما َزك َٰى ِمنكُم ِّم ْن َأ َح ٍد َأ َبدً ا
وتعاىل املزيد من فضله ﴿ َو َل ْو َال َف ْض ُل اَّللَِّ َع َل ْيك ُْم َو َر ْ َ

ِ
ِ
و َٰلكِ
َ
يم﴾ والذي نرشع به يف هذه الليلة الوصية
ش
ي
ن
م
ِّي
ك
ز
ي
َّلل
َّ
َ
ا
ن
َ
اء ۗ َواَّللَُّ َسم ٌ
َ
َّ
يع َعل ٌ
َ
َ
ُ
ُ
بتقوى اهلل سبحانه وتعاىل فإهنا وصية اهلل عز وجل لألولني واآلخرين قال سبحانه

ِ
ِ
َاب ِمن َق ْبلِك ُْم َوإِ َّياك ُْم َأ ِن ا َّت ُقوا اَّللََّ ۗ﴾والنبي
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
وتعاىل َ ﴿:و َل َقدْ َو َّص ْينَا ا َّلذ َ
صىل اهلل عليه وسلم كان يفتتح اخلطب وكذلك يفتتح كثري ًا من املواعظ باحلث عىل
تقوى اهلل سبحانه وتعاىل وذلك ملا يف تقوى اهلل سبحانه وتعاىل من النفع الديني والنفع

2

وبل الغمامة ببعض أسباب االستقامة

الدنيوي فإن املسلم حني يتقي اهلل سبحانه يزداد إيامنه وتزداد حسناته وتقل سيئاته
هدى
فتقوى اهلل باعث ٌة عىل فعل املأمور وعىل ترك املحظور وقد أنزل اهلل عز وجل كتابه ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ي﴾ وجعل اهلل عز وجل اخلري
ب ۗ فيه ۗ ُهدً ى ِّل ْل ُمتَّق َ
َاب َال َر ْي َ
للمتقني﴿ َٰذل َك ا ْلكت ُ
ِ ِ
ي َم َفازًا (َ )31حدَ ائِ َق َو َأ ْعنَا ًبا ﴾
والفالح يف الدنيا واآلخرة للمتقني ﴿ إِ َّن ل ْل ُمتَّق َ
﴿ إِ َّن اْلُْت َِّقي ِِف جن ٍ
َّات َو ََنَ ٍر ﴾
َ َ
ث َال َ ِ
َي َعل َّل ُه َ ْ
)و َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُ
ب﴾
َي َتس ُ
ْ
َم َر ًجا(َ 2
وقال اهلل عز وجل﴿ َو َمن َي َّت ِق اَّللََّ َ ْ
فالوصية بمالزمة هذه الشعرية حرض ًا وسفر ًا وليالًوهنار ًا وصح ًة ومرض ًا وشباب ًا وهرم ًا
مادام اإلنسان يملك عقله فينبغي أن يالزم هذه الشعرية العظيمة ويتخلق بخلق النبي
صىل اهلل عليه وسلم ثم علينا باإلستقامة عىل دين اهلل عز وجل فإن اهلل عز وجل أمر نبيه

است َِق ْم ك ََم ُأ ِم ْر َت َو َمن
أمر لنا قال اهلل عز وجلَ ﴿:ف ْ
هبا واألمر لنبيه صىل اهلل عليه وسلم ٌ

َاب َم َع َك﴾ وقال اهلل عز وجلَ ﴿:فلِ َٰذلِ َك َفا ْد ُع ۗ َو ْاست َِق ْم ك ََم ُأ ِم ْر َت﴾ فاهلل عز وجل
ت َ
أمر باإلستقامة عىل دينه واإلستقامة عىل رشعه واإلنسان قد يعرتيه التقصري قال اهلل عز
وجلَ ﴿:فاست َِقيموا إِ َلي ِه واس َتغ ِْفروه ۗ ووي ٌل ِّل ْلم ْ ِ ِ
ي ﴾ فإذا حصل التقصري أو العجز
ْشك َ
ُ
ْ َ ْ ُ ُ َ َْ
ْ ُ
جعل اهلل عز وجل لنا خمرج ًا من ذلك وهو اإلستغفار والتوبة والعودة إىل اهلل سبحانه
وتعاىل والتائب من الذنب كمن الذنب له لكن عىل اإلنسان أن يسلك سبل اإلستقامة
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 1ومن أعظم ذلك العلم النافع فإنه سبيل كل خري كام قال صىل اهلل عليه وسلم كاميف
حديث معاوية ريض اهلل عنه« :من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين» فالفقه يف الدين
سبيل كل خري ،سبيل االستقامة ،سبيل التقوى،سبيل العمل،سبيل اخلشية ،سبيل

َي َشى اَّللََّ ِمن ِعب ِ
املراقبة قال اهلل عز وجل﴿:إِن ََّم َ ْ
اد ِه ا ْل ُع َل َم ُء﴾
ْ َ
�العلم ينتعش به الدين والدنيا كام قال الزهري رمحه اهلل ناق ً
ال عن علامءه وقد تتلمذ
الزهري رمحه اهلل عىل بعض الصحابة«أدركت كثريا من العلامء يقولون التمسك بالسنة
نجاة والعلم يقبض قبض ًا رسيعا وبانتعاش العلم إنتعاش الدنيا والدين
�فعلينا عباد اهلل أن ننعش اإلستقامة التي أمت َّن اهلل عز وجل علينا هبا بالعلم وإذا
ذكرالعلم وحده املراد به علم الكتاب والسنة ،علم اآلثار،العلم السلفي الذي جاء به
النبي صىل اهلل عليه وسلم وكان عليه الصحابه الكرام
 2كذلك أيض ًا مما يكون سببا لالستقامة العمل هبذا العلم ألن العامل بالعلم يزاد إيامنه

ِ
ين َآمنُوا بِا ْل َق ْو ِ ِ
ويزداد اجره ويقع له الثبات من اهلل سبحانه وتعاىلُ ﴿:ي َث ِّب ُ
ت اَّللَُّ ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ت ِِف َْ ِ
ال َّثابِ ِ
ي ۗ﴾
اْل َياة الده ْن َيا َو ِِف ْاْلخ َرة ۗ َو ُيض هل اَّللَُّ ال َّظاْل َ
�فكلام ثبت اإلنسان نبت ،إزداد إيامنه ،إزدادت إستقامته
قال حذيفة ريض اهلل عنه كاميف البخاري«:يامعرش القراء استقيموا فقد سبقتم سبق ًا بعيد ًا
فإن أخذتم يمين ًا وشامالً لقد ضللتم ضالالً بعيدا»
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�فاالستقامة مطلوبه السيام ممن قد عرف االستقامة يامعرش القراء ياملح البلد من يصلح
امللح اذا امللح فسد
�فأنتم يامعرش أهل السنة يامن م ّن اهلل عليكم بمعرفة طريق رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم واإلعتقاد بامجاء به والعمل بامثبت عنه مزيد ًا مزيد ًا من الثبات ومزيد ًا مزيد ًا من
اإلستمرار يف هذا اخلري
 3ومن ماتثبت به اإلستقامة عىل دين اهلل سبخانه وتعاىل هلو الدعوة إىل اهلل عز وجل
� فإن الداعي إىل اهلل تكون دعوته سبب يف إستقامته وسبب يف إستقامة دعوته فإنه قد
يرتك كثري ًا من الذنوب واملعايص لسامعه املواعظ التي يلقيها هو نفسه ألن احلجة قائمة
عليه وكذلك بدعاء الناس له باخلري والصالح وهكذا يستفيدوا الناس بسامع مايلقي
عليهم
� فالدعوة إىل اهلل عز وجل من أعظم أسباب وسائل اإلستقامة عىل دين اهلل عز وجل
والأدل عىل ذلك من وجود العلامء األخيار الثابتني املنصفني عىل رشع اهلل فإهنم إذا
وجدوا يف بلد إٍستقام كثري من الناس إىل مايدعون إليه ومايقولونه وهلذا يقول النبي
صىل اهلل عليه وسلم كاميف حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص عند الشيخني  :قال
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول «:إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
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العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلامء حتى إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رءوس ًا
جهاال ًفسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا» ويف رواية للبخاري (فأفتوا برأهيم)
�إذ ًا فوجود العلم والعلامء من أسباب اإلستقامة عىل دين اهلل عز وجل ورشعه وعىل
سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهديه وعىل طريقة السلف الصالح املرضني الذين
أخذوا بالقرآن والسنة وع ملوا هبام واعتقدوا مافيهام ودعوا إليهام وبذلوا املهج قبل
األموال يف سبيلهام و ضحوا بكل غال ونفيس من أجل مرضاة اهلل عز وجل قال اهلل عز
اج ِرين و ْاْلَنص ِ ِ
ون ْاْلَو ُل َ ِ
وهم بِإِ ْح َس ٍ
ان
ين ا َّت َب ُع ُ
ار َوا َّلذ َ
َ
ون م َن اْلُْ َه ِ َ َ
السابِ ُق َ َّ
وجل يف شأهنمَ ﴿:و َّ

رِ
ِِ
ٍ
ين فِ َيها َأ َبدً ا ۗ َٰذلِ َ
ك
ِض اَّللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه َو َأ َعدَّ ََُل ْم َجنَّات َ َْت ِري َ َْتت ََها ْاْلَ َْنَ ُار َخالد َ
َّ َ

ِ
يم﴾
ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ

�إنه الفوز يف الدنيا واألخرة بسبب اإلستقامة
 4وممايلزم به طريق اإلستقامة جمالسة أهل اإلستقامة فإن من جالس جانس واهلل عز

ِ
ون َر َّ َُّبم بِا ْل َغدَ ِاة
ين َيدْ ُع َ
ِب َن ْف َس َك َم َع ا َّلذ َ
وجل يقول ملحمد صىل اهلل عليه وسلم َ ﴿:و ْ
اص ِ ْ

وا ْلع ِ
ش﴾
َ َ ِّ

� كامأن جمالسة أهل البدعة واخليانة سبب للزيغ عن اإلستقامة وهلذا قال اهلل عز وجل
ملحمد صىل اهلل عليه وسلم  ﴿:وإِ َذا ر َأي َ ِ
ين َ ُ
َي ُ
ون ِِف آ َياتِنَا َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َحت َّٰى
وض َ
ت ا َّلذ َ
َ َ ْ
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ِ
ري ِه ۗ وإِما ي ِ
ِ ٍ
ان َف ََل َت ْق ُعدْ َب ْعدَ ِّ
َُ
نس َين ََّك َّ
َي ُ
ي
الش ْي َط ُ
ى َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّظاْل َ
الذك َْر ٰ
وضوا ِِف َحديث َغ ْ ِ َ َّ ُ
﴾
 5وممايقع به اإلستمرار عىل اإلستقامة هلو اللجؤ إىل اهلل عز وجل بالدعاء والذكر
واالستعانة واالستعاذة وغريها من األمور التي تقرب إىل اهلل عز وجل قال اهلل عز
ِ
وِن َأ ْست ِ
وجلَ ﴿:و َق َا ِ َر هبك ُُم ا ْد ُع ِ
ين َي ْس َتك ُِ
ون
ون َع ْن ِع َبا َد ِِت َس َيدْ ُخ ُل َ
ِْب َ
ب َلك ُْم ۗ إِ َّن ا َّلذ َ
َج ْ

ِ
ين﴾ النبي صىل اهلل عليه وسلم عمل هبذ اآلية عىل أكمل الوجوه وامتها
َج َهن ََّم َداخ ِر َ
فكان يقول« يامثبت القلوب ثبت قلبي عىل دينك»وكان يقول«يامرصف القلوب
رصف قلبي عىل طاعتك»
وصح عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال«:اللهم إِن أسألك إيمن ًا اليرتد ونعيم الينفذ
ومرافقة حممد صىل اَّلل عليه وسلم ِف أعىل جنات اخللد»
وصح عن ابن عمر ريض اهلل عنه أنه كان يقول «:اللهم التنزع مني اإليمن بعد أن
أعطيتنيه وثبت عن أيب الدرداءريض اهلل عنه أنه كان يقول «:اللهم أِن اسألك إيمن ًا
ب َلنَا ِمن َّلدُ َ
نك
دائم»وقبل ذلك جاء يف القرآن ﴿ َر َّبنَا َال ت ُِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ

ْح ًة ۗ إِن َ
اب﴾
َّك َأ َ
نت ا ْل َو َّه ُ
َر ْ َ
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�فذكر اهلل عز وجل سبب لذكر اهلل عز وجل للعبد ودعاء اهلل عز وجل سبب إلستجابة
اهلل عز وجل للعبد فام عىل اإلنسان إال أن يدعو اهلل نفسه ويدعو لغريه من املسلمني
بالثبات عىل دين رب العاملني فيقع منه هذا اخلري العظيم كام قال النبي صىل اهلل عليه
وسلم كام يف حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه :إن دعوة املرء مستجابة ألخيه بظهر
الغيب  ،عند رأسه ملك يؤمن عىل دعائه كلام دعا له بخري قال  :آمني  ،ولك بمثله
فاإلنسان يدعو لنفسه ويدعو لغريه من املسلمني بالثبات عىل دين اهلل عز وجل
واإلستقامة عىل رشع اهلل عز وجل فإن ذلك من أنفع األسباب قال النبي صىل اهلل عليه
وسلم كام يف حديث النعامن بن بشري  :الدعاء هو العبادة
� كيف اليكون من أنفع وأعظم األسباب وأنت تلجئ إىل امللك الوهاب سبحانه وتعاىل
أن يديم عليك اإلستقامة عىل دينه وعىل رشعه عىل كتابه عىل سنة نبيه صىل اهلل عليه
فنعام هي وقلوب العباد بني أصبعني من
وسلم فإذا استجاب اهلل لك وهداك واصطفاك ّ
أصابع الرمحن يرصفها كيف يشاء فهو الذي من يشاء فض ً
ال وهو الذي يضل من يشاء
عدالً فاجلئ إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف هدايتك و إستقاممتك ويف ثباتك عىل ذلك
 6ومن أسباب اإلستقامة كذلك بذل النصيحة
� سواء يدخل يف ذلك بذل النصيحة هلل بتوحيده وإفراده بامجيب له والنصيحة لرسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمتابعته وتوقريه وتعزيره والنصيحة لنفسك وللمسلمني ببذهلا
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وبالتوجيه واإلرشاد والنصيحة لكتاب اهلل عز وجل بالعمل به والنصيحة ألئمة
املسلمني بطاعتهم يف طاعة اهلل عز وجل
� نعم أهيا الناس فبذل النصيحة من أسباب الثبات عىل اإلستقامة وكم من إنسان نصح
ربام ممن هو دونه يف اإلستقامة أو ممن هو دونه يف العلم فتقع النصيحة يف موطنها ويف
موضعها فيرتك الذي كان فيه من املعصية أو املخالفة وكم من منحرف نصح فعاد إىل
الطريق املستقيم وإىل الرصاط القويم وكم عاص نصح فعاد إىل الطاعة فبذل النصيحة
من أسباب اإلستقامة للناصح واملنصوح والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول« :الدين
النصيحة قلنا ملن يارسول اهلل قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم»
أخرجه مسلم عن أيب رقية متيم الداري ريض اهلل عنه
 7وهكذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإن الذي جيعل الناس يقعون يف املنكر عدم
اإلستقامة والذي جيعل الناس يقعون يف املعروف هو اإلستقامة عىل دين اهلل عز وجل
وكل معروف يفعله املرء صدقة كام صح عن جابر وحذيفة يف الصحيح قال النبي صىل
اهلل عليه وسلم كل معروف صدقة هذا من أسباب اإلستقامة
 8ومن أسباب اإلستقامة اإلستقامة كام قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل أعظم كرامة دوام
اإلستقامة فاحلسنة تأيت باحلسنة واحلسنة متحو السيئة فدوام اإلستقامة تأيت باإلستقامة
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اْلسن َِة َف َله ع ْْش َأم َث َ ِ
اَلا ۗ﴾وقال النبي
ُ َ ُ ْ
اء بِ َْ َ
عىل رشعه ودينه قال اهلل عز وجلَ ﴿:من َج َ
صىل اهلل عليه وسلم«:اتبع اْلسنة السيئة َتحوها وخالق الناس بخلق حسن»
 9وكذلك من أسباب اإلستقامة البعد عن الطغيان واملعايص واإلجرام بأنواعه من
الرشك فام دونه
� كلام ابتعد اإلنسان عن الرش الذي حرمه اهلل عليه سلم له دينه قال اهلل عز وجل
ِ
َ ﴿:ف ِ
ون َب ِص ٌري﴾
اب َم َع َك َو َال َت ْطغ َْوا ۗ إِ َّن ُه بِ َم َت ْع َم ُل َ
اس َتق ْم َك َم ُأم ْر َت َو َمن َت َ
ْ
�فالطغيان سبب لإلنحراف عن اإلستقامة والطغيان كلمة عامة« جماوزة احلد» الطاغي
هو الذي جياوز احلد يف أي مسألة من املسائل فعلينا أن نبتعد عن الطغيان والبغ﴿ َيا َأ ه َهيا
ِ
احل َي ِاة الده ْن َيا ۖ ُث َّم إِ َل ْينَا َم ْر ِج ُعكُ ْم َفنُ َن ِّب ُئكُم بِ َام ُكنت ُْم
َّاس إِن ََّام َب ْغ ُيك ُْم َع َ ٰىل َأن ُفسكُ م ۖ َّمت َ
الن ُ
َاع ْ َ

َت ْع َم ُل َ
ون ﴾
فالبغي مرتعه وخيم نسأل اهلل السالمة
10ومن أسباب اإلستقامة البعد عن اهلوى ألن اتباع اهلوى سبب الضالل قال اهلل عز
ي النَّا ِ
َاك َخلِي َف ًة ِِف ْاْلَ ْر ِ
س بِ َْ
وجل َ ﴿:يا َد ُاوو ُد إِنَّا َج َع ْلن َ
اْل ِّق َو َال َت َّتبِ ِع َْاَل َو ٰى
احكُم َب ْ َ
ض َف ْ
ِ
ون َعن َسبِ ِ
َف ُي ِض َّل َك َعن َسبِ ِ
اب َش ِديدٌ بِ َم ن َُسوا َي ْو َم
ين َي ِض هل َ
يل اَّللَِّ ۗ إِ َّن ا َّلذ َ
يل اَّللَِّ ََُل ْم َع َذ ٌ
ِْ
اْل َس ِ
اب﴾
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� فاتباع اهلوى من أسباب الزيغ عن اإلستقامة قال اهلل عز وجل َ ﴿ :فلِ َٰذلِ َك َفا ْد ُع ۗ
َو ْاس َت ِق ْم َك َم ُأ ِم ْر َت ۗ َو َال َت َّتبِ ْع َأ ْه َو َاء ُه ْم﴾ فبني اهلل عز وجل أن االستقامة يف ترك إتباع
اهلوى سواء هو الناس أو هو النفس
11وكذلك من اسباب اإلستقامة مالزمة األمر هلذه اآلية﴿ َك َم ُأ ِم ْر َت ۗ ﴾
� فمن الزم األمر سلمت إستقامته ومن خالف األمر حصل له النقص يف اإلستقامة
بقدر املخالفة لألمر نعم أهيا اإلخوة
12وكذلك من أسباب اإلستقامة التوبة واإلستغفار وقد تقدم ﴿ َف ِ
يموا إِ َل ْي ِه
استَق ُ
ْ
َو ْاس َتغ ِْف ُرو ُه﴾
فإذا حصل التقصري أو العجز فاهلل عز وجل جعل لنا خمرجا وهو اإلستغفار والتوبة
والعودة إىل اهلل سبحانه وتعاىل والتائب من الذنب كمن الذنب
 13وكذلك من أعظم أسباب اإلستقامة اإليامن باهلل وتوحيده وإفراده هذا من أعظم
أسباب اإلستقامة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :قل آمنت باَّلل ثم إستقم»
� واإليامن باهلل يدخل فيه اإليامن بوجوده واإليامن بربوبيته واإليامن بألوهيته واإليامن
بأسامئه وصفاته ويدخل فيه اإليامن بكل ماأخرب اهلل عزوجل بكتابه واإليامن بسنته
فاإليامن باهلل عام لكل خري ،شامل لكل خري وفيه السالمة من كل رش وضري(آ َم َن
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الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِز َل إِ َل ْي ِه ِمن َّر ِّب ِه َواملُْ ْؤ ِمن َ
ُون ۖ ك ٌُّل آ َم َن بِاهللَِّ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق
َّ
ني َأ َح ٍد ِّمن هر ُسلِ ِه ۖ َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ۖ ُغ ْف َران َ
َك َر َّبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري)
َب ْ َ
14ومن أسباب اإلستقامة البعد عن املحدثاث قال النبي صىل اهلل عليه وسلم«:وإياكم
وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف الناس».
فالبدع من أسباب اإلنحراف عن اإلستقامة
والبدعة بدعتان
 -1بدعة خارجه خمرج من امللة كبدعة الرفض والتجهم والباطنية ومن إليهم وهؤالء
ليسوا من اإلثنتني والسبعني فرقة فهم ليسوا من أمة اإلجابة وإنام من أمة الدعوة
 -2والبدعة األخرى بدعة دون تلك لكن صاحبها عىل خطر عظيم ألنه من املتوعدين
بقوله صىل اهلل عليه وسلم :افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة ،وافرتقت النصارى
عىل اثنتني وسبعني فرقة ،وستفرتق هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال
واحدة
أي مستحقة للنار هذه الفرق االثنني والسبعني مستحقه للنار
وعليها وعيد عظيم ألهنا أحدثت يف دين اهلل عز وجل
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� فالبدع من أعظم أسباب اإلنحراف عن اإلستقامة ألن املبتدع فقد خالف رشع اهلل ،
خالف هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم فالبدعة أ ر من املعصية كام نقل عن السلف
رضوان وأن اهلل عز وجل قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته قال
اإلمام أمحد رمحه اهلل وغريه(:اليوفق للتوبة ) أي قد اليوفق للتوبة وإال فإن التوبة مقبولة
ِ
ين َك َف ُروا إِن َينت َُهوا ُي ْغ َف ْر
من أي أحد إن استكمل رشوطها قال اهلل عز وجل﴿ ُقل ِّل َّلذ َ
ِ
ََُلم َّما َقدْ َس َل َ
ي﴾
ت ُسن ُ
ف َوإِن َي ُعو ُدوا َف َقدْ َم َض ْ
َّت ْاْلَ َّول َ
 15وكذلك من أسباب اإلستقامة تقديم النقل عن العقل كام أن من أسباب اإلنحراف
عن اإلستقامة تقديم العقل عىل النقل كام هو صنيع كثري من املبتدعة الضالل حني قدموا
عقوهلم عىل املنقول من كالم اهلل عز وجل وكالم رسوله صىل اهلل عليه وسلم زلت
األقدام وحارت األفهام وحصل الضالل البعيد نسأل اهلل عز وجل السالمة من كل رش
وضري
� فعىل اإلنسان أن يالزم هذا الطريق طريق املستقيمني الذي أمر اهلل عز وجل بسؤاله
اط اْلُْست ِ
﴿اه ِ
َ
يم﴾ فطريق اهلل عز وجل مستقيم والسري عليه إستقامة وسميت
َق
الرص
َا
ن
د
ْ
ْ َ
ِّ َ
اإلستقامة هلذا األمر للسري عىل رصاط اهلل عز وجل
� فعىل اإلنسان أن يسري عىل هذا الرصاط املستقيم وأن يدعو إليه وأن يثبت عليه وهو
سبيل واحد قال النبي صىل اهلل عليه وسلمََ « :ضب اَّللَُّ م َثَل ِ
رصا ًطا ُم ْست َِق ًيم َ ،و َع َىل
َ َ
َ
َ
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اط س ِ ِ
ِ
اب ُم َفت ََّح ٌة َ ،و َع َىل اْلَ ْب َو ِ
ُور ُم ْر َخا ٌة َ ،و َع َىل
ور فيه َأ ْب َو ٌ
اب ُأ َرا ُه َ ،ق َا ِ ُ :ست ٌ
الرص ُ ٌ
َج ْن َب ِّي ِّ َ

ِ
َب ِ
الرص َ
اط ََجِي ًعا َوال َت َت َع َّو ُجوا َ ،و َدا ٍع َيدْ ُعو ِم ْن
الرصاط َدا ٍع َ :يا َأ ه َُّيا الن ُ
َّاس  ،ا ْد ُخ ُلوا َِّ
اب ِّ َ
َفو ِق الرص ِ
َش ٍء ِم ْن تِ ْل َك اْلَ ْب َو ِ
اط َ ،فإِ َذا َأ َرا َد َفت َْح َْ
َي َك ال َت ْفت َْح ُه ؛ َفإِن َ
َّك إِ ْن
ْ
اب َ ،ق َا ِ َ :و ْ َ
ِّ َ
ِ
حم ِ
الرص ُ
ار ُم اَّللَِّ ،
اب اْلُْ َفت ََّح ُة َ َ
ُور ُحدُ و ُد اَّللَِّ َ ،واْلَ ْب َو ُ
الست ُ
اط ا ِإل ْسَل ُم َ ،و ه
َت ْفت َْح ُه تَل ْج ُه َ ،ف ِّ َ
اعي ِمن َفو َق و ِ
اط كِتَاب اَّللَِّ  ،والدَّ ِ
س الرص ِ
ِ
ِ
ْ
اع ُظ اَّللَِّ ِِف َق ْل ِ
ب ك ُِّل
ْ ْ َ
َ
ُ
َو َذل َك الدَّ اعي َع َىل َرأ ِ ِّ َ
ُم ْسلِ ٍم »
وخط رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خطا بيده  ،ثم قال  « :هذا سبيل اهلل مستقيام »
وخط عىل يمينه وشامله  ،ثم قال « :هذه السبل ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو
إليه » ثم قرأ  « :وأن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله »
فنسأل اهلل عز وجل أن يثبتنا عىل اإلستقامة وأن يرزقنا وأن الينزعها منا بعد أن أعطاهنا
ِ
ِ
ي﴾ كام قال سبحانه
وأن ثبتنا ونسأله القبول وهوسبحانه ﴿:إِن ََّم َي َت َق َّب ُل اَّللَُّ م َن اْلُْتَّق َ
وتعاىل :انام يتقبل اهلل من املتقني ونسأله أن يتوفانا وهو راض عنا
واإلستمرار اإلستمرار إن شاء اهلل يف العلم واخلري الذي أنتم فيه ونحن فيه ونسأل اهلل
أن يعيننا عىل طاعته و مرضاته وال نحب واهلل اإلنقطاع من الدروس إنقطاع من خري،
إنقطاع من علم  ،إنقطاع عن أسباب زيادة اإليامن وعن أسباب الثبات وقد حيدث أحيان ًا
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مايعيق اإلنسان عىل اإلستمرار لكن العود العود والنشاط النشاط لكل ٍ
عمل رشة ولكل
ٍ
رشة فرتة فمن كانت فرتته إىل سنتي فقد رشد ومن كانت فرتته إىل غري ذلك فقد ضل
وسبحانك اللهم وبحمدك الإله إال أنت استغفرك وأتوب إليك
من تفريغ كلمة كانت اىل إخواننا أهل السنة واجلامعة يف بلجيكا وكانت يف احلث عىل
االستقامة للشيخ عبداحلميد احلجوري حفظه اهلل
 15شوال 1438هـ
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