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الصالحين رياض كتاب  من  االستقامة باب  شرح  

.  االستقامة باب   

   ، [112 اآلية من : هود﴾ ] أهِمْرتَ  َكَما فَاْستَِقمْ  : ﴿تَعالَى  للاه  قَالَ 

ه  َربُّنَا قَالهوا ال ِذينَ  إِن   : ﴿تعالى  وقال وا ثهم   ّللا  له  اْستَقَامه   َعلَْيِهمه  تَتَنَز 

وا تَْحَزنهوا َوال تََخافهوا أاَل   اْلَمالئَِكةه   كهْنتهمْ  ال تِي  بِاْلَجن ةِ  َوأَْبِشره

كهمْ  نَْحنه  * تهوَعدهونَ  :  فصلت ﴾ ]اآْلِخَرةِ  َوفِي  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي  أَْوِليَاؤه

30 -  32 ] ،  

ه  َربُّنَا  قَالهوا ال ِذينَ  إِن   : ﴿ تعالى  وقال  وا ثهم   ّللا    َخْوف   فَال اْستَقَامه

 فِيَها َخاِلِدينَ  اْلَجن ةِ  أَْصَحابه  أهولَئِكَ  * يَْحَزنهونَ  ههمْ  َوال َعلَْيِهمْ 

[. 14  ،13: األحقاف﴾ ] يَْعَملهونَ  َكانهوا بَِما َجَزاء    

: - للا رحمه - عثيمين  ابن  العالمةه  قال  

 سبحانه - للا شريعة على  اإلنسان  يَثْبتَ   أن  هي  :»االستقامة«

. وجل   عز   هلل اإلخالص ويتقد مها للا، أمر كما - وتعالى   

 

:  - تعالى  - للا  قولَ  فذكر هذا،  في  آيات  عد ة المؤلفه  ذكر ثم

ِ  هنا الخطاب  ؛﴾ أهِمْرتَ  َكَما فَاْستَِقمْ  ﴿  وسلم  عليه للا صلي  للنبي 

ته، له يكون    له فإن ه به؛ خاص أن ه علي  دليل قام إذا إال   وألهم 

ته . وألهم   
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  لَكَ  نَْشَرحْ  أَلَمْ  : ﴿تعالى  قوله به خاص   أن ه على  الدليل دل   فمما

﴾   َظْهَركَ  أَْنقَضَ  ال ِذي * ِوْزَركَ  َعْنكَ   َوَوَضْعنَا * َصْدَركَ 

ِ  خاص   هذا فإن    ،[3 – 1:  الشرح] .وسل م عليه للاه  صل ي  بالنبي   

 

﴾  اْلعَِظيمَ  َواْلقهْرآنَ  اْلَمثَانِي  ِمنَ  َسْبع ا آتَْينَاكَ  َولَقَدْ  : ﴿قوِله ومثل

ا هذا ،[87: الحجر] سولِ  خاص   أيض  . وسلم عليه للا صلي  بالر   

 

ا  له فهو  للخصوصي ِة، الخطاب  أن   على  الدليل يقمِ  لم إذا وأم 

تِه، ﴾   أهِمْرتَ  َكَما فَاْستَِقمْ  : ﴿قوله يكون  القاعدةِ  هذه وعلى  وألم 

ا تِه، له عامًّ   فال أهِمر، كما يستقيمَ  أن  عليه يجب  واحد   كلُّ  وألهم 

لْ    آية في  قال ولهذا ينقص، وال  فيه يزيد وال للا، دين  في  يهبد ِ

  من : الشورى﴾ ] أَْهَواَءههمْ  تَت بِعْ  َوال أهِمْرتَ  َكَما َواْستَِقمْ  : ﴿أخرى

[. 15 اآلية  

 

ه  َربُّنَا قَالهوا ال ِذينَ  إِن   : ﴿تعالى  قوله الثانية اآلية  ثهم   ّللا 

وا [. 33  - 30: فصلت ﴾ ] ...اْستَقَامه  

ه  َربُّنَا ﴿   نخلص فنحن  أموِرنا، ومَدب ِره  ومالكهنا خالقهنا: أي ؛ ﴾ ّللا 

وا ثهم   ﴿  له،  فقاموا للا، ربُّنا قولهم على  ذلك، علي ﴾  اْستَقَامه

 َربُّنَا قَالهوا : ﴿الَوْصفين  بهذين  ات صفوا الذين  هؤالء. للا بشريعةِ 
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ه  و  ثهم   ّللا  له  ﴾ ﴿ اْستَقَامه   أاَل   ﴿  َملك   بعد َملك ا﴾  اْلَمالئَِكةه  َعلَْيِهمه  تَتَنَز 

  وال أموركم، من  تستقبلون  فيما: تخافوا ال﴾  تَْحَزنهوا َوال تََخافهوا

و  ﴿ أموركم، من  مضي  ما علي  تحزنوا   كهْنتهمْ  ال تِي  بِاْلَجن ةِ  اَوأَْبِشره

 للا، دين  علي  واستقام للا،  ربي  قال  من  كل   ألن   ؛﴾ تهوَعدهونَ 

كهمْ  نَْحنه  : ﴿أيضا لهم ويقولون  الجن ة، أهلِ  من  فإن ه   فِي  أَْوِليَاؤه

 للا ربنا قالوا للذين  أولياء فالمالئكة﴾  اآْلِخَرةِ  َوفِي  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ 

. الدنيا الحياة في  استقاموا ثم  

  يكونَ  بأن  للا، دين  على  االستقامة أهمية علي  دليل هذا وفي 

ْل، وال  ينقص وال يزيد ال ثابت ا اإلنسانه  ا يغير، وال يهبد ِ  من  فأم 

ا يكن  لم فإن ه بد ل أو  عنه، جفا أو  للا، دين  في  غال   على  مستقيم 

، عز   للا شريعة   كل ِ  في  االعتدال من  لها البد   واالستقامة وجل 

، ا  اإلنسانه  يكون  حتى  شيء  .وجل   عز   للا شريعة على  مستقيم   

 

( 570 -  568/  1) الصالحين« رياض شرح: »المصدر  


