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 "استقم ثم باهلل آمنت قل": -عنهما المَّه رضي- عمرو أبي حديث شرحو  اآليات تتمة( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

بُّن ا ق اُلوا الَِّذين   ِإنَّ } :-تبارك وتعالى-قول اهلل  :-رحمو اهلل-في باب االستقامة أورد المصنف ف  ثُمَّ  المَّهُ  ر 
ْوف   ف ل   اْست ق اُموا م ْيِهمْ  خ  ابُ  ُأول ِئك   *ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   ع  نَّةِ  أ ْصح  اِلِدين   اْلج  ز اء   ِفيه ا خ   {ي ْعم ُمون   ك اُنوا ِبم ا ج 

 .[31 - 31: األحقاف]
 ،لعباده من أجل سموكو -عز وجل-أن يصح سير اإلنسان عمى الصراط الذي رسمو اهلل  :االستقامة بمعنى

أو ميل  ،ال يحصل منو التفاتة عن ىذا الصراط ،وال يسرة فال يحيد عنو يمنو ،يمزموأن  ،الصراط المستقيموىو: 
 :يعني ،فإنيما طريقان لالنحراف عن الصراط ،واألىواء ،البدع التي ىي ،أو إلى الشبيات ،عنو إلى الشيوات

 ،والضالالت ،فيقع في األفكار المنحرفة ،أو ينحرف بسبب شبيات ،فيعمل المعاصي ،إما بشيوات ،ينحرف
 .واألىواء ،والبدع

نما يمزم طاعة اهلل  ،وال اضطراب ،اعوجاج سيرهال يكون في ن أو  ،صراط اهلل المستقيم لزوم :فاالستقامة ىي -وا 
 .ويجتنب معصيتو ،-وجلعز 
بُّن ا ق اُلوا الَِّذين   ِإنَّ } قولو تعالى: فينا ْوف   ف ل   اْست ق اُموا ُثمَّ  المَّهُ  ر  م ْيِهمْ  خ  ىنا جمعوا بين ىذين  {ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   ع 

بُّن ا ق اُلوا} :أنيم :األول ،األمرين بُّن ا} ،{اْست ق اُموا ُثمَّ }ثاني: ال {المَّهُ  ر   :ربنا ،ىذا التوحيد ،ىذا اإليمان {المَّهُ  ر 
 .ىو اهلل وحده ال شريك لو ،ونتوجو إليو بالعبادة ،الذين نأليو ،معبودنا ومألوىنا

بُّن ا ق اُلوا} ،(3)((قل آمنت باهلل ثم استقم)) ،نظر في األعمال ما لم يتحققاألصل الكبير الذي ال ي   ىويذا ف  المَّهُ  ر 
 .{اْست ق اُموا ُثمَّ 

ال يكتفي بيذه  :يعني ،يسير سيًرا مستقيًما بعد ذلك نأ البد -يعني دونما سواه-اهلل  ربي :فيذا الذي أعمنيا وقال
نما يحتاج إلى أن يعمل بمقتضاىا ،الكممة  .واجتناب معصيتو ،من لزوم طاعة اهلل ،وا 

ْوف   ف ل  } :فيؤالء ىم الموعودون بقولو م ْيِهمْ  خ  فال خوف عمييم في  :ما قال ،نفى الخوف مطمًقا :الحظ ىنا ،{ع 
 ،صات القيامةر  ال خوف عمييم في ع   ، أوال خوف عمييم في البرزخأو  ،ال خوف عمييم عند الموتأو  ،الدنيا

صات ر  وال في ع   ،وال في اآلخرة ،في البرزخال و  ،وال عند الموت ،ال في الدنيا ،ال خوف عمييم مطمًقابل  ،ال
واإلنسان إنما  ،من أمر فائت :زنوالح   ،قمق من أمر مستقبل :فالخوف ،{ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل  }، وال في الجنة ،القيامة

فيذا ىو  ،ويحمل ىميا ،يفكر فييا ،إما أمور مستقبمية تقض مضاجعو :يؤرقو ويتعبو في ىذه الحياة الدنيا
موت  ،مصيبة ،خسارة ،أو يكون ذلك بسبب أمور فائتة ماضية ،واألرق ،ىذا الذي يسبب لإلنسان القمق ،الخوف
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وضاق  ،وكمما تذكر ىذه األمور ضاقت بو الدنيا ،ب اإلنسانكتئفي ،يذا يسبب لو الحزنف ،مواقف صعبة ،إنسان
بُّن ا ق اُلوا الَِّذين   ِإنَّ } قال: فينا، صدره ْوف   ف ل   اْست ق اُموا ُثمَّ  المَّهُ  ر  م ْيِهمْ  خ  وال في  ،في الدنياال  ،{ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   ع 
  .اآلخرة

ليس عنده  ،وفي طمأنينة ،وفي راحة ،أن يكون في سعادة، و منشرح الصدر ،من أراد أن يحيا قرير العين ،إًذا
عمى قدر ف ،عمى طاعة الرحمن واالستقامة ،اإليمان :أن يحقق ىذا عميو ،وال ضيق ،وال كآبة ،وال قمق ،مخاوف
ْوف   ف ل  }: بيا -جلو عز -عمى قدر ما يكون لنا من ىذه األمور التي وعد اهلل  ،واستقامتنا ،وتقوانا ،إيماننا  خ 
م ْيِهمْ   .والطمأنينة ،والراحة ،في غاية األمن فيم ،{ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   ع 

 ،وعمى كثرة البدع ،ومعاصينا ،وعمى كثرة ذنوبنا ،اإليمان في قموبنا الحظ أحوال المسممين اآلن عمى ضعف
إذا سافرت إلى بالد  ،من سافر منكم في أرض اهلل الواسعة :انظر كمثالو  ،، كيف حياتناإلى آخره ،والمخالفات
الذي يعيش  :يعني ،وتجد الحياة مشدودة ،جدًّا اواضحً  قرأي   ،تجد القمق والتوتر في وجوىيم ،الكفرو  ،الغرب مثالً 

 ،في المطاراتو  ،الناس يمشون بطريقة معينة في الطرق :يعني ،صعبة يرى حياة ،أو يرى ذلك المشيد ،معيم
تكن تعارك وتصارع  لمإذا  ،سبقت  ممحوق وسكأنك  :يعنيصعبة،  حياة ،عند محطات القطارو  ،في كل مكانو 
يعزف لمناس أن من أجل  ،أو شيًئا ،يحتاج أن يأخذ معو معازف تسولوي ،حتى الذي يسأل، من يمتفت إليك أحدف

اذىب و  !سبحان اهلل ،والقمق ظاىر في وجوىيم ،حياة قمقة ،ه شيًئامن أجل أن يعطو ، في القطار ، أوفي مراكبيم
 ،والطمأنينة ،تجد اليدوء ،عمى ضعف اإلسالم في نفوسناا، تمامً آخر  شيًئاتجد  إلى بمد من بالد المسممين

  .والعمل الصالح ،ولزوم السنة ،مع ضعف كبير في التدين ،ىيمو وفي وج ،صرفاتيموفي ت ،والسكينة في مشيتيم
 ،الدول اإلسكندنافية ىحدوكان ىو من إ ،لما أسمم -رحمو اهلل-محمد أسد  :وذكرت لكم في بعض المناسبات

 ،وركب القطار من تركيا إلى أوروبا ،ثم ذىب إلى تركيا ،إلى مصر والشام فمما أسمم وجاء ،أظنو من السويد
كان العالم اإلسالمي في غاية و  ،ىذا الكالم قبل نحو سبعين سنة ،الوجوه إلى انظري :كان يقول لزوجتو

 :ومع ذلك كان يقول ،-عز وجل-إال ما رحم اهلل  ،وال يوجد وعي ،وبدع ،وجيل ،وتحت االستعمار ،التخمف
وانظري إلى الوجوه التي نشاىدىا اآلن في القطار ذاىبة إلى  ،مصر والشام ي كنا نراىا فيتانظري إلى الوجوه ال

وىؤالء في وجوىيم القمق  ،ىيم الطمأنينة والراحةو يرى أن أولئك في وج :يعني ،من األوروبيين :يعني ،أوروبا
مؤلفات  وألف ،وحسن إسالمو ،وأسممت زوجتو ،وأسمم الرجل ،كان يالحظ ىذا ،مشدودة ىذه النفوس ،والتوتر

 .وغير ذلك ،الطريق إلى مكة :كتاب اسمو :منيا ،جيدة ومفيدة
 ،كأنيا أوربية في أفريقيا،كينيا نيروبي عاصمة  :اذىب مثاًل إلى ،اذىب إلى بمدين متجاورين ،وىذا أمر مشاىد
مثل الحياة حياتيم تماًما  ،ىم قوم من الكفار ،إال أن األلوان سوداء ،الحياة مثل أوروبا تماًماف ،لكن المون أسود

ىم في نفس كينيا إلى النواحي عند اذىب من ،والحياة مشدودة تماًما ،وطريقتيم في المشية ،الناس ،في أوروبا
وأىميا من المسممين في  ،قديمةو  ،أصال بالد مسممين ي ىيتال ،وتمك النواحي ،لموم باسا ،شرق كينيا ية،الشرق
ذا جاء وقت األذان تسمع األذان في المساجد ،والطمأنينة ،واليدوء ،سكينةتجد الإذا ذىبت ىناك  ،الغالب  ،وا 

فيذا شيء ال  ،وأمور معروفة ،وتصوف ،ةوبدع كثير  ،مع وجود جيل كبير ،وتجد الرضا عمى وجوه الناس
 .؟!مستقيمين فكيف لو كان الناس ،فرق كبير فيو ،شيء واضح ،نراه رأي العين :يعني ،تخطئو العين



لما كان أيام  ،في القرن الماضيوذلك  ،جال االستخبارات من اإلنجميز والفرنسيين وغيرىم أسمموابعض ر  ولذلك
ىناك في  :يقولونف ،بعضيم كتبوا مذكراتو أسمموا  ،وفي غيرىا ،وفي الصحراء الكبرى ،االستعمار في ليبيا

فتموت  ،الصحراء تيب العاصفةفي و  :ويقولون ،وكل شيء ،والعيادات النفسية ،الناس يقتميم االكتئاب أوروبا
في  يمف: يقولون ،قضاء وقدر ،الحمد هلل :وتجد ىؤالء األعراب بكل بساطة يقولون ،ويذىب كل شيء ،األغنام

أنا أتصور و  بخالف ذلك، وىؤالء ،بينما في أوروبا الناس يقتميم القمق من غير شيء :يقولون ،غاية الطمأنينة
والفرق الصوفية  ،والمذاىب المنحرفة ،عندىم من البدع وماذا ،شون فييايعي نيذوالناس ال ،الصحراء الكبرى

كان ذلك سبًبا لجذب ىؤالء من األوروبيين كيف و  حياتيم، ومع ذلك انظر ،وغيرىا ةالتيجانيك ،الغالية
 .فدخموا في اإلسالم ،المستعمرين
بُّن ا ق اُلوا الَِّذين   ِإنَّ }فاهلل يقول:  ْوف   ف ل   اْست ق اُموا ُثمَّ  المَّهُ  ر  م ْيِهمْ  خ   ،كآبةي وب ،قمقي ب :ال تقل ،{ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   ع 

ودع عنك الكالم الكثير الذي يقولو  ،-عز وجل-انظر في صمتك باهلل  ،وأشعر بضيق في الصدر ،ضيقي وب
ىذه النفس إذا  ؟ما صمتك بربك ،غني عنو عبارة واحدةما إلى ذلك من الشرح الذي لربما تو  ،أطباء النفس

مع  صمة ليس ىناكو  ،ال يذكر ربوو  ،ال يعرف ربوبعيد عن عبادة اهلل، و ىو فالذي  ،واستوحشت ،أجدبت   ابتعدت  
 .وحسرة ،وسيجد وحشة ،هصدر مثل ىذا أكيد أنو سيضيق  ربو،
ابُ  ُأول ِئك  } :قال نَّةِ  أ ْصح  اِلِدين   اْلج  ز اء   ِفيه ا خ  ثم  ،ربنا اهلل :قالواىذا لمن  ،[31: األحقاف] {ي ْعم ُمون   ك اُنوا ِبم ا ج 

: قال في فصمتواآلية التي قبميا  ،استقاموابل  ،ال ،اإليمان في القمبقال: ربي اهلل و  :قال نملوليس  ،استقاموا
بُّن ا ق اُلوا الَِّذين   ِإنَّ } لُ  اْست ق اُموا ثُمَّ  المَّهُ  ر  م ْيِهمُ  ت ت ن زَّ ِئك ةُ  ع  ْوف   ف ل  } : ىنا قال:الحظ [13: فصمت] {اْلم ل  م ْيِهمْ  خ   ع 

لُ }قال:  كىناو  ،{ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   م ْيِهمُ  ت ت ن زَّ ِئك ةُ  ع  اُفوا أ لَّ  اْلم ل  نَّةِ  و أ ْبِشُروا ت ْحز ُنوا و ل   ت خ   ُتوع ُدون   ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلج 
ي اةِ  ِفي أ ْوِلي اُؤُكمْ  ن ْحنُ  * ِفي الدُّْني ا اْلح  ل ُكمْ  اآْلِخر ةِ  و  ل ُكمْ  أ ْنُفُسُكمْ  ت ْشت ِهي م ا ِفيه ا و   13: فصمت] {ت دَُّعون   م ا ِفيه ا و 
كل  :وقيل ،وتتمنون ،وتشتيون ،كل ما يخطر في بالكم :وقيل ،كل ما تطمبون :قيليعني:  {ت دَُّعون   م ا} ،[13 -

مكان  :[13: فصمت] {ُنُزل  } عيو أنو لك فيو لك،كل ما تد   ،يو لكفىذا لي  :تقول -من الدعوىأي: -عونو ما تد  
  .[13: فصمت] {ر ِحيم   غ ُفور   ِمنْ } ،الضيوف

 -رضي اهلل عنو-بن عبد اهلل  سفيان ،أبي عمرة :وقيل ،في حديث أبي عمرو -صمى اهلل عميو وسمم-قولو و 
 (3)((قل آمنت باهلل ثم استقم)) :قال ،قواًل ال أسأل عنو أحًدا غيرك قل لي في اإلسالم ،يا رسول اهلل :قمت :قال

 ،وأعمل بمقتضاه ،قول موجز أحفظو ،سأل زيًدا وعمًرا بعدكأقل لي شيًئا ال أحتاج إلى أن يعني:  ،رواه مسمم
بُّن ا ق اُلوا}: قولو تعالى مثل ،((قل آمنت باهلل)) :فأعطاه ىذه الكممة الجامعة  .{المَّهُ  ر 

البد من استقامة عمى  ،البد  من عمل واقعي ،ال ،آمنت باهلل :ال يكفي أن تقول :يعني ((ثم استقم)): قالو 
 .منقاد ،مطيع ،-عز وجل-عبد هلل بل  ،وال اختيار ،وال تذوق ،من غير تشو   ،الصراط المستقيم

 ،وىذا يحصل لي فيو فقدان وظيفة ،وىذا يحصل لي فيو فقدان مال ،قميال ىذا صعبو  ،ىذا الأن تقول: ا أم  
 ت ىذه ىيميسف ،وما إلى ذلك ،وىذا يحصل لي فيو إحراجات مع الناس ،وىذا يحصل لي فيو فقدان أصدقاء
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صمى اهلل عميو -والنبي  ،يكون عبًدا ليواهإنو ف ،وأىواء نفسو ،ى مع شيواتور إذا كان اإلنسان يتجاف ،االستقامة
تعس  ،تعس عبد الخميصة ،تعس عبد الخميمة ،تعس عبد الدرىم ،تعس عبد الدينار)) :يقول -وسمم

 ،ىذا تعيس ،((تعس)) :قالفودعا عميو  ،عبدفيو  ،-عميو الصالة والسالم-ما ذكره  إلى آخر (1)..((وانتكس
ْوف   ف ل  } :يقول فييم ىنا نبينما الذي ،بسعيد ليسىذا  م ْيِهمْ  خ   أ لَّ } :يمتثبتلالمالئكة تتنزل و  ،{ي ْحز ُنون   ُهمْ  و ل   ع 

اُفوا نَّةِ  و أ ْبِشُروا ت ْحز ُنوا و ل   ت خ  ي اةِ  ِفي أ ْوِلي اُؤُكمْ  ن ْحنُ ( 03) ُتوع ُدون   ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلج  ِفي الدُّْني ا اْلح  وىذا  ،{اآْلِخر ةِ  و 
 :يقول ،ال تقف الجبال أماميا ،بو تأمثال الجبال مر  ،ان بعض الناس حينما يحكي شدائد عظامً أل؛ ىو السر

جاءت  ؟مثل الجبال شدائد مع أنو أمام ،من أين جاءت ىذه الراحة ،وطمأنينة ،وكنت أشعر براحة ،كنت مبتسًما
لُ } :من ىنا ؟من أين م ْيِهمُ  ت ت ن زَّ ِئك ةُ  ع  اُفوا أ لَّ  اْلم ل   .الثبات والطمأنينة يمفيحصل ليم من ،{ت ْحز ُنوا و ل   ت خ 

ثم بعد ذلك ما يمبث  ،ي طمعت من الماءتالسمكة ال :مثلفوعن االستقامة  ،-وتعالىتبارك -أما البعيد عن ربو 
 ،وتظمم الدنيا في عينيو ،ايوبال ،وأمراض ،ومصائب ،دق  ع  أو  ،انتحارو  ،مشاكلو  ،أمراض نفسية إلى أنو ينتيي

ياكم من السعداء -عز وجل-نسأل اهلل  ،-نسأل اهلل العافية- ،تعرف ىذا حتى في وجيوأنت و   ،أن يجعمنا وا 
خوان ،ووالدينا  ،واهلل أعمم ،وعتقائو من النار ،وأىل قربو ،وأن يجعمنا من أوليائو ،وأن يصمح حالنا ،ا المسمميننوا 

 ، وآلو وصحبو.وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 .(3332: )رقم اهلل، سبيل في الغزو في الحراسة باب والسير، الجياد كتاب البخاري، خرجوأ -1


