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 عد:  وا دمد او  والةالة والسالـ على رسوؿ هللا وعلى  له وص به ومن واالأم أما بهللابسم  
 
علػى أمرهػا  االسػتقامةمن التمسػ  ابلكتػاب والسػنة وااللتػزاـ  ػا و  -ملسو هيلع هللا ىلص -ملا كاف األمر الذي تركنا عليه رسوؿ هللا 

 .املتمسكي بذل  األصل يف القروف املفضلة  بي املسلمي, مل يكن هناؾ فرؽ بيِّ هو األصل هلذأ األمة
 

ألولئػػ   اا دميػػزً ذلػػ  األصػػل  ػػعارً  متسػػ  بػػه القليػػل مػػنهم أصػػب ن املسػػلمي و ل الكثػػم مػػوملػػا ىلػػى عػػن ذلػػ  األصػػ
 .الغرابء الذين متسكوا به واستقاموا عليه

 
ومػػا العػػالج هلػػذأ  يلتػػـز التزاًمػػا أجوفًػػا أو أف ينػػتك  هرأ ومالػػذي يػػابدي ابمللتػػـز إىل أفمظػػامػػا هػػ  فمػػا هػػو االلتػػزاـ و 

 ."خطوة رمو االلتزاـاف "كل هذا نتعرؼ عليه يف كتيب بعنو  ؟املشكلة

  مقدمةمقدمة



 ؟ما هو االلتزاـ – 1                                                                                خطوة رمو االلتزاـ 

 3 إعداد: فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

 

 

 

 
 
 

 لغة: 
 -يطلق االلتزاـ لغة على عدة معاين منها:

ويف حػػديا الةػػ ال ا ليػػل عبػػدهللا "م : االعتنػػاؽيف لسػػاف العػػرب: "االلتػػزاـ: االستمسػػاؾ واالعتنػػاؽ وااللتةػػاؽ -
بَػػَرم يَػوـَ  َ ْ ٍمم ِمن ِجَراابً  َأَصْبتُ " :قاؿ -هنع هللا يضر–بن املغفل  هػذا  ِمػن ُأْعِطػ  اليػوـَ َأَحػًدا قػاَؿ: فَاْلتَػَزْمتُػُهم فَػُقلػُت: ال َخيػْ

ًما ُ عليه وسلََّم ُمتَػَبسِّ م فَِإَذا َرسوُؿ هللِا َصلَّى اَّللَّ  رواأ مسلم. ". يًئام قاَؿ: فَاْلتَػَفتُّ
 [.املعجم الوسيط] لتـز الش ء أي فرضه على نفسهاتقوؿ  -:اإلجيابالفرض و  -
 اوِلزاًمػػالزمػػة, , والزَمػػه مُ اوُلُزًمػػ ااًمػػزَ لػػـز الشػػ ء يلزمػػه لَ : تقػػوؿ -:بػػة علػػى الشػػ ء أو املةػػاحبة لػػهاملداومػػة واملوا  -
 -اهنع هللا يضر-"كانػت عائشػة  ويف األثػرم ]لسػاف العػرب[ : يلػـز الشػ ء فػال يفارقػه, ورجػل ُلَزَمػةلتـزالتزمه, وألزمػه إهأ فػاو 

 .إذا عملت عمل لزمته" أي داومت عليه وصاحبته
 

  -ا:اصطالحً 
 اا مػ  املداومػة عليػه طلبًػابطنًػو  اا  ػاهرً  واعتقػادً  وعمػاًل قواًل  -ملسو هيلع هللا ىلص-سنة النيب و  -عز وجل-هو التمس  بكتاب هللا 

يػدخل يف هػذا املعػا مػا اصػطل  عليػه مػن وصػف كالتػدين و . عذابػه النجػاة مػنوالفػوز ننتػه و  -عز وجػل-لرضا هللا 
 .واالستقامة و رموها

الةػ ي  الػذي يوافػق نةػوص املعػا  ألنػه  عػن ملتػـز عػن االلتػزاـ ومسػتقيم بػداًل والة ي  أف يقاؿ االسػتقامة بػداًل 
الشػي  العالمػة   بػن صػال العثيمػي و العةػر الكبػار كسػماحة الشػي   , وهػذا مػا قػررأ علمػاء هػذاالكتػاب والسػنة

 (1.(.-أسكنهما فسي  جناتهز وجل و هللا عرمحهما –الرمحن ا ربين  هللا بن عبد عبد العالمة
 
 
 

                                                 
1

 يصطهح االستقايح وحقيقته انشرعيح / صيذ انفىائذ 
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 4 إعداد: فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

 
 
 
 
 
 

 -أواًل من القر ف:
يًعا َواَل تَػَفرَُّقوا"( قاؿ تعاىل: 1)  [103] ؿ عمراف: " َواْعَتِةُموا ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ
هػو السػبب الػذي يوصػػل إىل رضػاأم ويوصػل إىل ثوابػػهم  وحبػل هللا تعػػاىل. االعتةػاـ هػو لػزـو الشػػ ء والتمسػ  بػهف

يف هػػذأ اةيػػة  ألف مػػن متسػػ  بػػه ذمػػا ومػػن تركػػه اختػػل متسػػكه  ومسػػاأ هللا تعػػاىل حػػباًل . إىل جنتػػه ودار كرامتػػهويوصػػل 
 . واختل سمأُ 

ـَ هَلَا اِبلطَّاُغوِت َويُػاْبِمْن اِبَّللَِّ فَػَقِد اْسَتْمَسَ  اِبْلُعْرَوةِ  َفَمْن َيْكُفرْ "( قاؿ تعاىل: 2)  [256]البقرة:" اْلُوثْػَقى اَل اْنِفَةا
تعاىل أف نتمس  بشػرعه بكػل مػا  هو القبض على الش ء قبًضا حمكًما بكل ما يستطي . وهذا أمر من هللا التمس ف

 .نستطي 
ُ ُثَّ اْستَػَقاُموا َفاَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوفَ "قاؿ تعاىل:  (3)  [13]األحقاؼ:" ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اَّللَّ

 : مسعػت  ػي  اإلسػالـ ابػن تيميػة يقػوؿ: اسػتقاموا علػى حمبتػه وعبوديتػه فلػم يلتفتػوا عنػه  نػة وال يسػرةلقػيمقاؿ ابػن ا
   ]مدارج السالكي البن القيم[

 
 اثنًيا من السنة النبوية 

م  َمْنتُ  :ُقلْ ( حديا: "1)  [ص ي  مسلم]" .اْسَتِقمْ  ُث ابَّللَِّ
   عيػاض : أي وحػدوا هللا و  منػوا بػه ,ُث اسػتقاموا فلػم َييػدوا عػنقػاؿ القاضػ": - رمحػه هللا تعػاىل–قػاؿ النػووي 

 ." التوحيد و التزموا طاعته سب انه وتعاىل إىل أف ماتوا على ذل 
 اسنادأ ص ي " م َعضُّوا عليها ابلنَّواجذِ الرَّا ديَن املَْهديِّيَ  بَعدي من اخللفاءِ  وسنَّةِ  بسنَّيت فعليُكم( حديا "2)

ابلنواجػذم  ابلتمس  ابلسنة والعض عليهػا -ملسو هيلع هللا ىلص-وهكذا أيمران الرسوؿ " -:رمحه هللا تعاىل–جربين  قاؿ العالمة ابن
م أيمػران ابلعػض عليهػا ابلنواجػذ -ملسو هيلع هللا ىلص- ذلػ  أف القػبَض ابليػدين فيػه عرضػة للتفلػتم فكجػل ذلػ  مػن  ػدة حرصػه

 (1)التمس  ابلسنة خمافة أف تتفلت.ن  دة األسنافم وهذا كناية ع والنواجذ: ه  أقاص 
ًقا  َسػبَػْقُتمْ  فَقػدْ  اْسػَتِقيُموا الُقػرَّاءِ  َمْعَشػرَ  ه: "قػاؿ -هنع هللا يضر-( ما رواأ البخاري يف ص ي ه عػن حذيفػة بػن اليمػاف 3) َسػبػْ

 ".بَِعيًدام فإْف أَخْذُُتْ َ ِيًنا وِِشااًلم لَقْد َضَلْلُتْم َضالاًل بَِعيًدا
                                                 

1
 يصطهح االستقايح وحقيقته انشرعيح/ صيذ انفىائذ 
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 5 إعداد: فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

 عػػن التمسػػ  هللامػػر هللا تعػػاىل فعػػاًل  أي اسػػلكوا طريػػق االسػػتقامة وهػػ  كنايػػة": حجػػر العسػػقالين يف الفػػت  قػػاؿ ابػػن
 ".اتركً و 
 
 (1 (: إقرار العلماء املعاصرين لاللتزاـ ابلشريعة واالستقامة عليهااثلثًا
حػػدأ[ عػػن االسػػتهزاء ]كػػل منهمػػا لو –رمحهمػػا هللا تعػػاىل –عثيمػػي    بػػنئل الشػػيخاف عبػػدالعزيز بػػن ابز وُسػػ (1)

إذا كػاف االسػػتهزاء عظػػيم و  أنػػه إذا كػاف االسػػتهزاء ابلشػخ  نفسػه فإنػػه منكػر -رمحهػا هللا تعػاىل-فبّينػػا  مابمللتػزمي
 .اإلنكار على من يستهزأ ابمللتزميبل و عدـ إنكارأ, زاـ و االلت الشاهد هنا إقرارمها ملفهـوو ابلدين فإنه كفر, 

وا دمػػد او  اليػػـو نػػرى إقبػػاؿ الشػػباب علػػى التمسػػ  وعلػػى  :-رمحػػه هللا تعػػاىل-ربين هللا بػػن جػػ قػػاؿ الشػػي  عبػػد( 2)
 ."االلتزاـ ابلشرع وعلى االستقامة عليه

تقيم علػػػى الشػػػرع واملتمسػػػ  املسػػػ لقػػػد اصػػػطل  يف هػػػذا الزمػػػاف أف تطلػػػق كلمػػػة ملتػػػـز علػػػى: "-رمحػػػه هللا–وقػػػاؿ 
-   ب املسػتقيم علػى الشػرع والعامػل بػهم واملتبػ  لسػنة نبيػه ذلػ  الشػا "ذكػران أف امللتػـز هػو :ا, وقاؿ أيًضػابلدين"

 .م وهذأ ه  حقيقة االلتزاـ-وسلم صلى هللا عليه
رؼ  ػ ء يُتقػرب بػه إىل هللا إين ال أعػ: "رمحػه هللا تعػاىل–الوهػاب  :   بػن عبػدقاؿ اإلماـ اجملػدد  ػي  اإلسػالـ( 3)

 ".يف حاؿ الغربة -ملسو هيلع هللا ىلص-, أعظم من لزـو طريقة الرسوؿ تعاىل
 -حكم االلتزاـ:

علػى كػل مسػلم لعمػـو اخلطػاب بػذل   ا عينيًػواجػب وجػوابً االلتزاـ )االستقامة(  من األدلة السابقة يتبي لنا أف حكم
االسػتقامة االلتػزاـ ابلكتػاب والسػنة و  يف هذا الزماف الذي ابتعد فيه كثم من الناس عن اخةوصً , الكتاب والسنة يف

 .هللا املستعافط فيه كثم من الناس يف زماننا والذي فر و  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذي هو األصل الذي تركنا عليه النيب ال عليها
ملقاربػة فػإف , فػإف مل يقػدر عليهػا فاوهػ  السػداد, واملطلػوب مػن العبػد االسػتقامة" :-رمحػه هللا تعػاىل–قاؿ ابػن القػيم 

 ".اإلضاعةنزؿ عنها فالتفريط و 
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 حقيقح االنتزاو نفضيهح انشيخ عثذ هللا تٍ عثذ انرحًٍ انجثريٍ/ صيذ انفىائذ 
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 وااللتزاـ بشرعه  اهًرا وابطًنا هػ  السػعادة يف الػدارين, وهػ  األمػاف -وتعاىل سب انه-االستقامة على منهج هللا  إف

 .واإل اف من الزيغ والضالؿ, ومن  أهنا أف ترتق  ابإلنساف إىل أعلى درجات التقوى
ه وذماَحػػه وفػػوزَأ وذماتػػه إمػػا هػػو مرهػػوف فالَحػػ فاملسػػتقيم هػػدأ دائًمػػا مقػػباًل علػػى اخلػػم, انفػػًرا مػػن الشػػر  ألنػػه علػػم أف

وال  علػػى ديػػن هللا ولػػزوـِ الةػػراط املسػػتقيم, فػػال ين ػػِرؼ مػػ  األهػػواء وال الشػػهواتِ  ابالسػػتقامة, ومكفػػوؿ يف الثبػػاتِ 
 .البدع واخلرافات

ستباف لػه اهلُػَدى ووَضػ  فلّما عَرؼ طريق ا دقِّ وام عرَؼ الطريَق املستقيم املوِصل إىل هللا وإىل جّنِته ومغفرته ورضوانِه
املتَذبػِذب فإنػه يسػتقيم  والزَمػه مالزمػًة دائمػة, وهػذا دليػٌل علػى رسػوِخ اإل ػاف يف قلبػه, أّمػام لػه السػبيل اسػتَقاـ عليػه

 .وهذا دليٌل على أّف اإل اَف يف قلبه غم مستقرٍّ وال اثبتم يوًما وين رؼ يوًما, ويةل  يوًما ويفسُد يوًما
 

َرهػػا ِإىَل َأْعلَػػى ْةػػَلٌة ِمػػْن َأْعظَػػِم ِخَةػػاِؿ السَّػػائِرِيَن ِإىَل هللاِ إف االسػػتقامة خَ   يَػنَػػاُؿ, املَػػْرُء ِ َػػا أعظػػم الَكَراَمػػاِت وَيِةػػُل َعبػْ
"َوَألَّػػِو اْسػػتَػَقاُموا َعلَػػى : -عػػز وجػػل- املََقاَمػػاِت, وهػػ  مفتػػاٌح للخػػماِت وسػػبٌب  دةػػوؿ الػػرزؽ والربكػػات, يقػػوؿ هللا

َناُهمْ الطَّرِيَقِة أَلَ   .[16ا ن: ]َماًء َغَدقًا"  ْسَقيػْ
"َولَػْو َأنػَُّهػْم ومتسػكوا بػه ألكلػوا مػن فػوقهم ومػن لػت أرجلهػم  وذكػر أف أهػل الكتػاب لػو أهنػم اسػتقاموا علػى ديػنهم

ذْمِيَل َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيِهْم ِمْن َرِ ِّمْ  َأقَاُموا ُهْم أُمَّػةٌ أَلََكلُػوا ِمػْن فَػػْوِقِهْم وَ  التػَّْورَاَة َواإْلِ ُهْم  ُمْقَتِةػَدٌة وََكثِػمٌ  ِمػْن َلْػِت َأْرُجِلِهػْم ِمػنػْ ِمػنػْ
 .[ 66املائدة :] "َساَء َما يَػْعَمُلوفَ 

 
 اؽّّ وصعٌب, فقد جعَل هللاُ ثػواَب االسػتقامة  وألف االستقامَة على الديِن والثباَت عليه والةرَب على التمسِ  به أمرٌ 

عنػػَد  مػػن العػػذاب, وتػػوىلَّ املسػػتقيمي علػػى صػػراطه بعنايتػػه و لََّلُهػػم برمحتِػػه خاصػػةً  أعظػػَم الثػػواب, وأّمػػن أصػػ ا ا
هللاف  -سػػب انه وتعػػاىل-األخػػمة, فيجػػازيهم هللا  الل ظػػاِت العةػػيبِة الػػيت يفػػارقوف فيهػػا الػػدنيا, وهػػم يلفظػػوف أنفاسػػهم

 .ا دميدة يريهم أثر االستقامة وعاقبتها
 

ُ ُثَّ "ِإفَّ الَِّذيَن قَالُ قاؿ تعاىل:  ػُتْم  اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ َىَاُفوا وا رَبػَُّنا اَّللَّ َواَل َلَْزنُوا َوَأْبِشُروا اِبْ َنَِّة الَّيِت ُكنػْ
نْػَيا َويف اْةِخػَرةِ  تُوَعُدوفَ  ُُُكْم يف ا ْدَيَػاِة الػدُّ فةػلت: ]تَػدَُّعوَف"  ِه  َأنْػُفُسػُكْم َوَلُكػْم ِفيَهػا َمػاَوَلُكػْم ِفيَهػا َمػا َتْشػتَ  رَمُْن َأْولِيَػا
30-31]. 

 

؟33 ؟. ملاذا نلتـز   . ملاذا نلتـز
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ىػػافوا دمػػا تسػػتقبلوف مػػن أهػػواؿ القػػرب  تتنػزؿ عليػػه املالئكػػة عنػػد حالػػة االحتضػػار و دظػػات السػػكرات فتقػػوؿ هلػػم: ال
وهلػم  هللا للمسػتقيميمػن أوالد وأمػواؿ, وأبشػروا اب نػة دار اخللػد الػيت أعػدها  والقيامػة, وال لزنػوا علػى مػا تركتمػوأ

َيولػػوف, ويف هػػذا أمػػاف هلػػم مػػن املاضػػ   فيهػػا مػػا تشػػته  أنفسػػهم وتلػػذ أعيػػنهم وهػػم فيهػػا خالػػدوف, ال يزولػػوف وال
 .وا داضر واملستقبل

 
املقامة ومنػازؿ الكرامػة يف جنػات اخللػود. وعلػى  إف االستقامة ه  زاد السائرين إىل هللام الراغبي يف الوصوؿ إىل دار

 الػدنيا علػى الةػراط املسػتقيم, يكػوف ثبػوت قدمػه علػى الةػراط املنةػوب علػى مػن تقامة العبػد وثباتػه يفقػدر اسػ
ذلػػ  الةػػراط, فليُبعػػد العبػػد كػػل  جهػػنم يػػـو القيامػػةم وعلػػى قػػدر سػػمأ إىل هللا يف هػػذأ ا ديػػاة, يكػػوف سػػمأ علػػى

الليػػب الػػيت ىطفػػه وتعوقػػه عػػن املػػرور علػػى تكػػوف هػػذأ املعوقػػات هػػ  الك املعوقػػات الػػيت تعيػػق سػػمأ إىل هللا, حػػ  ال
 (1)وجماوزته. الةراط

 
 

                                                 
1

 ح "واستقيًىا إنيه" / يهتقى انخطثاء "تتصرف يسيرخطث 
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ايػة معينػة وتنتهػ  ابلنهايػة املراحػل ببد م وتبػدأ تلػ حل واحػدة حػاؿ االلتػزاـ بػدين هللاالشباب )كل الشباب( مبرا  ر

معينةوهػػذأ املراحػػل م وقػػد يتعثػػر بعضػػهم فيتوقػػف عنػػد مرحلػػة اويظػػل اثبتًػػ م وقػػد يتجػػاوز  ػػاب َجيػػ  املراحػػلنفسػػها
 -ه :
 

    وه  مرحلة االلتزاـ اخلف   :املرحلة األوىل
م ويف هذأ سلوكه السيما من القريبي منه قد حدث يف اا من أف يرى الناس تغمً ا خائفً ويكوف فيها امللتـز مت فظً 

 . الوسط احمليط املرحلة ال يبدو أي نقد أو هجـو من
 

   يوه  مرحلة التب : املرحلة الثانية
نا تبدأ املعركػة مػ  م وهعندما يعلن إبصرار أنه مابمن ا يف سلوكه أو مظهرأموهذأ املرحلة تبدأ عندما يُظهر امللتـز تغمً 

احملػػيط  م فعنػدما يطلػػق الشػاب  ديتػػه فإنػه يواجػػه وسػطهالل يػة مػػن أقػوى األمثلػػة علػى ذلػػ  م ومسػػألةالوسػط احملػيط
 .ة  وهنا تبدأ املواجهبسلوؾ مغاير لسلوكهم

أف هػذأ نػزوة : لسػاف حػاهلم وتكػوف مواجهػة الشػاب يف البدايػة مػن وسػطه احملػيط بشػ ء مػن الالمبػاالة حيػا يكػوف
 . عارضة وسلوؾ طارئ سرعاف ما يزوؿ

 
 وه  مرحلة التضييق  :املرحلة الثالثة

 . يبدأ هجـو نفس   ديد من قبل الوسط احمليط إذا استمر الشاب وثبت على أمر دينه حيا
ةػػًة وق اسػػلوكهم بػػل يةػػب  خػػربً  م وكػػذل  يتةػػاعد الضػػغط عليػػه مػػن أجػػل أف يرجػػ  عػػنأ حمػػاوالت التضػػييقُث تبػػد

: احًقػتنتػاب كػل مػن َيػاوؿ أف يثػ  ذلػ  الشػاب عػن مسػلكه القػو  ... م إهنا حالة حسدتتداوهلا ألسنة القريبي منه
 .منه ل  الشاب أفضل  حيا ال يريد أف يكوف ذقف أماـ ذل  الشاب  ر ِبالة حسدي إف كل من

 
 وه  مرحلة ا دياد ويف هذأ املرحلة يكوف حميط اإلنساف :املرحلة الرابعة
م الػػيت جيػػب أف املرحلػػة التفػػاوض وا دػػوار م وهنػػا تبػػدأقاء قػػد يئسػػوا مػػن أف يغػػموا الشػػابم األصػػداألهػػل واألقػػارب

 . على ا دوار املثمر اخمتلف الوسائل اليت هعله قادرً  ويتخذ يتسل  فيها الشاب ابلعلم الشرع م

 

  . مراحل االلتزاـ وعوائقه. مراحل االلتزاـ وعوائقه44
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 مرحلتا الدفاع والقبوؿ املرحلة اخلامسة والسادسة:
حلة الدفاع الػيت تػابدي إىل ر  وصل األمر إىل مرحلة أف توجه أنت النقاش ومتس  بدفة ا دديا فقد وصلت إىل وإذا

 .أثر عند من كانوا يهاَجونه مرحلة القبوؿم حيا يةب  املرء نتيجة لدفاعه ذا
هػذا الشػاب إىل الركػوف إىل الراحػة  موقف هابالء النػاس الػذين لولػوا إىل مرحلػة القبػوؿ جيػب أال يػدف ومن هنا فإف 

يستثمر ذلػ  املوقػف يف مزيػد مػن الػدعوة والتػأثم يف احملػيط الػذي يعػي   وعدـ مواصلة السم وإما على الشاب أف
 .فيه

م ولكػن كثػما مػن الشػباب أيضػاً حولػه تػأثم فػيمنم فيرتؾ واجب اليقف  م األمر عند مرحلة القبوؿ وبعض الشباب
 .اإلجيال والتأثم والتقدـ خطوات يف طريق التغيم واإلصالح يةل إىل املرحلة النهائية وه  التفاعل
 :والبد أف يكوف ذل  على حمورين

 .م ويطبق ما يتعلمهيتعلم الشاب ويستوعب قضاه دينه م حياحمور البناء الذايت -
ه ومبػن حولػه يف إصػرار يرتقػ  بنفسػ م والشػاب ال يػزاؿحمػور التػأثم  حيػا يف حميطػه الػذي يعػي  فيػه بعد ذل  ُث- 

 (1).والتأثم يف حميطه الذي يعي  فيه البناء الذايتم م ح  يةل إىل أقةى درجة يفوعـز و صرب
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 / صيذ انفىائذ -رحًه هللا-/ د. عثذ هللا انخاطر " يع انتهخيصاالنتزاو تاإلسالو يراحم وعقثاخ"يقال  
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 صفات امللتـز واملستقيم
مػػثاًل تػػرى  ػػااًب قػػد للػػى بػػبعض  ومسػػتقيم كثػػمٌة جػػًدا فأنػػتإف الةػػفات الػػيت جيػػب أف يت لػػى  ػػا كػػل  ػػاب ملتػػـز 

 .الةفات الظاهرة فتقوؿ: هذا  اب ملتـز
ورأيتػػه ال يقتػػ  امللهيػػات وغمهػػام  فػػإذا رأيتػػه مػػثاًل وقػػد أعفػػى  ديتػػه ورفػػ  ثوبػػه وحػػافج علػػى الةػػالة يف املسػػاجدم* 

ء وَيػبهم ويػتكلم معهػم مبػا تعلمػه مػنهم قلػت : هػذا ورأيتػه يغشػى جمػال  العلمػا ورأيته جيال  أهل اخلػم واالسػتقامةم
 .امللتزمي ومن املستقيمي من

هنػاؾ صػفات أخػرى جيػػب  ولكػن هػذا ال يكفػ م فػإف هػػذأ صػفات  ػاهرةم جيػب علػػى امللتػـز أف يت لػى  ػام ولكػػن
املثػاؿ نػذكر ويكػوف مػن املسػتقيمي حًقػام وعلػى سػبيل  على كل  اب مسلم ملتـز أف يت لى  ام ح  يكمل التزامه

 .وذل  لالختةار وعدـ اإلطالةم وهللا املستعاف بعض هذأ الةفات املهمةم
 
 :: املعاملة ا دسنةأواًل 

 [159 ؿ عمراف:] َفظِّا َغِليَج اْلَقْلِب اَلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَ " "فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنتَ : قاؿ تعاىل
اتػق هللا حيثمػػا كنػػتم ": عليػه وسػػلم صػػلى هللا-: قػػاؿ ر رسػوؿ هللا قػاؿ -هللا عنػػهرضػى -أل ذر ويف ا دػديا عػػن 

 .الناس خبلق حسن" حديا حسن ص ي  وأتب  السيئة ا دسنة مت هام وخالق
تلقى أخاؾ بوجه طلػق" صػ ي  ال لقرف من املعروؼ  يًئام ولو أف " :ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ ر النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن أل ذر 

 .مسلم
م فػػال تكػػوف فظًػػا غليظًػػام وال تكػػوف  رًسػػا وال عبوًسػػا يف  فاملعاملػػة ا دسػػنة صػػفة مػػن صػػفات كػػل مسػػلمم وكػػل ملتػػـز

 .وحاسًدا ومبغًضا هلم بدوف سبب يذكر وجوأ من تلقاهم من إخوان م وال تكوف حاقًدا
وحمبة لهم فهذأ كلها مػن صػفات  منطلق مبتسمم إعجااًب به فعلي  أف تكوف لي ا انب وأف تلقى أخاؾ بوجه مسفر

 .امللتزمي اليت جاء الشرع  ا وحا عليها
 
 :: التأدب م  الغم وحسن ا وارم وأداء األمانةاثنًيا

أبويػهم وذلػ  بربمهػا وطاعتهمػا يف غػم  وكذل  من اةداب أتدب املسلم امللتػـز مػ  اةخػرينم ومثػاؿ ذلػ  أتدبػه مػ 
واصػاًل ألرحامػهم ومتػأداًب معهػم ومػابدًه حقػوقهم الػيت عليػه وكػذل  حسػن  هػذا أمػر واجػب وكػذل  يكػوفمعةػيةم و 

 

  . من صفات امللتـز وأعماله. من صفات امللتـز وأعماله55
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غػمهمم وهكػذا أداء األمانػة  وأتدبه مػ  جمانػه وعػدـ إيػذائهم ومعرفػة حػق ا ػارم وصػدؽ ا دػديا معهػم ومػ  ا وار
 .ى  ااملسلم امللتـز أف تت ل وغمها من الةفات ا دميدة اليت جيب علي  أيها

 
 :اثلثًا: غض البةرم وكف األذىم ورد السالـم واألمر ابملعروؼم والنه  عن املنكر

"إهكػػم قػػاؿ:  -عليػػه وسػػلم صػػلى هللا-عػػن النػػيب  -رضػػى هللا عنػػه-روى البخػػاري ومسػػلم عػػن أل سػػعيد اخلػػدري 
: فػإذا أبيػتم إال اجمللػ  فػأعطوا من جمالسنا بد نت دث فيهػا فقػاؿ : ه رسوؿ هللا! ما لنام فقالواوا لوس يف الطرقات

ملعػروؼ ابالسػالـم واألمػر  : غػض البةػرم وكػف األذىم وردومػا حػق الطريػق ه رسػوؿ هللا؟ قػاؿقػالوا:  الطريػق حقػه
 . " رواأ مسلماملنكروالنه  عن 

يف ا دػػديام فهػػ  مػػن صػػفات  وال  ػػ  أف مػػن صػػفات املسػػلم امللتػػـز واملسػػتقيم التمسػػ   ػػذأ األمػػور الػػيت وردت
 . ذأ األمور يضعف من متس  اإلنساف والتزامه واستقامته وإف التهاوف ماملسلمي عموًما وامللتزمي خةوًصا

لِْلُمػػاْبِمِنَي يَػُغضُّػػوا ِمػػْن َأْبَةػػارِِهْم َوََيَْفظُػػوا  قُػػلْ "فالػػذي  ػػد عينيػػه وينظػػر إىل مػػا هنػػى هللا عنػػه وىلػػالف قػػوؿ هللا تعػػاىل: 
 .إف ذل  دليل على ضعف متسكه والتزامهف م[30النور: " ]فُػُروَجُهمْ 

يف مهػاوي ومهالػ م وكػاف ذلػ  دلػياًل  والذي ال َيفج لسانه عما حػـر هللام وال يفكػر يف عاقبػة كلمتػهم فإنػه قػد يقػ 
   اإلسالمية على ضعف متسكه ابألخالؽ واةداب

فػال تسػم  منػه سػبااًب وال قػػذفًا وال وامللتػـز هػو الػذي َيفػج لسػانهم فػرتاأ إف تكلػم ال يػتكلم إال خبػمم وإال سػكتم .
التشػهمم أو ذكػر  أما إف حذر من منكرم أو عاب من يسػت ق العيػبم أو  ػهَّر إبنسػاف يسػت ق. عيًبا وال غم ذل 

غبػار عليػه  بػل هػو مػن مكمػالت االلتػزاـ واالسػتقامة علػى  إنسااًن بسوء للت ذير منهم أو ما أ به ذل م فإف هذا ال
  .دين هللا

 
لػػة مػػن اةداب واألخػػالؽ الػػيت جػػاءت الشػػريعة  ػػا وحثػػت عليهػػا. والعمػػل  ػػا يعتػػرب مػػن مكمػػالت االلتػػزاـ هػػذأ َج

للبيهقػ م « اةداب» : ومن أراد التوسػ  فيهػا فلمجػ  إىل الكتػب الػيت ألفػت يف اةداب واألخػالؽ مثػل واالستقامةم
البػن حبػافم « روضػة العقػالء»رديم وكػذل  للمػاو « والدين أدب الدنيا»البن مفل م وكذل  : « واةداب الكربى»

 ) 1.).وغمها من الكتب
 
   من أعماؿ امللتـز واملستقيم 

 : فمػن هػذأ األعمػاؿ نػذكر مػا يلػ  م«ملتػـز»امللتػـز حًقػا جيػب عليػه أف يقػـو هللاعمػاؿ معينػة حػ  يةػدؽ عليػه قػوؿ 
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 : أواًل: التمس  ابلسنة
السػنة ومػن أهػل الشػريعةم ويكػوف  حمكًمػام وبػذل  يكػوف مػن أهػل الشاب امللتـز هو الذي متس  ابلسػنة متسػًكا إف

أخػػرب هللاف أهػػل النجػػاة وأهػػل االسػػتقامة وأهػػل  -هللا عليػػه وسػػلم صػػلى-هػػو ا ماعػػة وإف قػػل مػػن يقػػـو  ػػا والنػػيب 
 . هػػػػم الػػػػذين سػػػاروا علػػػػى مػػػػا كػػػػاف عليػػػه هػػػػو وأصػػػػ ابه عنػػػػدما ذكػػػر حػػػػديا افػػػػرتاؽ األمػػػػة الةػػػراط املسػػػػتقيم 
فما علينا إال أف نب ا عنهػا فػإذا عرفنػا . نة النبوية مدونة وموجودة وقريبة وسهلة التناوؿ ملن طلبهاوال    أف الس

وال ننظػر إىل مػن ىُلػذؿ أو مػن َيقػر أو مػن يسػتهزئ  (فػالف ملتػـز) علينػا قػوؿ سنة من السنن عملنا  ػا حػ  يةػدؽ
  .ورمو ذل
اةداب واألخػالؽ  أو مػن املسػت باتم وقػد تكػوف مػنقد تكوف مػن الواجبػاتم وقػد تكػوف مػن الكماليػات  والسنن

 .لكجر وطلًبا للثواب فعلى املسلم أف يعمل بكل سنة يستطيعهام وذل  احتساابً 
فامللتـز هو الذي كلما مس  حديثًا فإنه يسارع يف تطبيقهم وَيرص كل ا درص على العمل بػه ولػو كػاف مػن املكمػالت 

 .أو من النوافل
ُأ إذا سبقه غمأفرتاأ مثاًل يسابق *   إىل املساجد ويسو
 وتراأ يسابق إىل كثرة القراءة وكثرة الذكر أكثر من غمأ *
ا السػنةم ولػي  فيهػا وعباداتػه متبًعػا فيهػ وتراأ يكثر من أنواع العبادات وَيرص كػل ا دػرص أف تكػوف َجيػ  أعمالػه *

ف ربػه,  نػه مػ  قبػل العمػل فػاز املسػلم برضػوا  ألادات مقبولػة عنػد هللااألعماؿ والعب ح  تكوف تل    ء من البدع
 .هللا أف تكوف أعمالنا مقبولة عندأ إنه مسي  جميب نسأؿ
 :: طلب العلماثنًيا
 ب علػػى الشػػاب امللتػػـز واملسػػتقيم أف يطلػػب العلػػم حػػ  يعبػػد هللا علػػى نػػور وبرهػػاف ولػػي  علػػى جهػػل وضػػالؿجيػػ 

املكتبػػات اخلميػػةم وهنػػاؾ  ات العلمػػاء يف املسػػاجدم وهنػػاؾالعلػػم وا دمػػد او  كثػػمة ومتيسػػرةم فهنػػاؾ حلقػػ ووسػػائل
لعلمػػاء  قػػد ًا وحػػديثًام وهنػػاؾ األ ػػرطة املسػػجلة لػػدروس , املػػدارس وا امعػػات يف كػػل مكػػافم وهنػػاؾ كتػػب العلمػػاء

 .وحماضراهتم وغم ذل 
وسػيلة وهللاي سػبب مػن  مػا تسػتطي  منػه هللاي فنوصػي  أيهػا امللتػـز هللاف تتػزود ابلعلػم النػاف م ولػرص علػى أف تػدرؾ 

 .األنبياء الذين ورثوا العلم وأخذوا منه ِبج وافر األسبابم لتكوف بذل  من ورثة
 :: ترؾ البدع واملعاص  واملاله اثلثًا 

إف الدعاة إىل البدع كثموفم وخاصة يف هذا الزمافم فهػم يضػيفوف البػدع إىل الشػريعة ومػا عرفػوا أف  ػريعة هللا كاملػة 
 ا.ال نق  فيه

وضػػوع البػػدع وتفنيػػد  ػػبهات أهلهػػا وضػػرب األمثلػػة عليهػػا موضػػوع طويػػلم ومػػن أراد الب ػػا يف ذلػػ  رجػػ  إىل وم
 .املابلفات يف ذل 
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م ومػا أكثػر الػدعاة إليهػا حػ  أصػب  مػنأمػا املعاصػ *  الػدعاة إىل املعاصػ  مػن يزينػوف املعةػيةم  : فمػا أكثرهػا اليػـو
ومػا  عنهػا وال يسػتغنوف و أف أهػل هػذا الزمػاف ِباجػة إليهػا! أالزمػاف أهنػا مػن مسػايرة أو مػن الضػرورهت ويقولػوف إهنػا
 .أ به ذل 

مػن يقػوؿ أنػه تنشػط ا سػدم وأهنػا تنمػ  الفكػرم وأهنػا غػذا الػروحم وأهنػا  فهنػاؾ (األغػاين: )على ذلػ  ولنأخذ مثاًل * 
ً ا عػػن مضػػارهام وعػػن صػػف الػػذكاءم وأهنػػا تسػػل  اإلنسػػافم وأهنػػا قضػػاء للوقػػتم وأهنػػا.. وأهنػػا..ُث يضػػربوف تقػػوي

 .اليت تدؿ على حرمتها األسباب اليت توق  فيها  بل ويضربوف صفً ا عن النةوص
 
والكػػالـ الػػذي ال فائػػدة فيػػهم والقيػػل  : ف ػػدث وال حػػرجم فهػػ  تلػػ  اجملػػال  املليئػػة ابللغػػو والباطػػلأمػػا املالهػػ * 

َوالَّػِذيَن ُهػْم َعػِن  * اْبِمنُػوَف * الَّػِذيَن ُهػْم يف َصػاَلهِتِْم َخاِ ػُعوفَ َأفْػلَػَ  اْلمُ  قَػدْ ": تعػاىل والقاؿم وقد مدح هللا املابمني بقوله
 فجعػػل مػػن صػػفات املػػابمني البعػػد عػػن اللغػػو وهػػ : الةػػفة الثانيػػة بعػػد الةػػالة [3: 1املابمنػػوف ] اللَّغْػػِو ُمْعِرُضػػوَف"

 .هللا البعد عن املاله  واللغو واجملال  اخلالية من ذكر وه وهذأ حقيقة امللتـز .
 :: الدعوة إىل هللارابًعا

فتطهرهػػا مػػن املعاصػػ  وهتػػذ ا علػػى  وبعػػد أف  ػػنَّ هللا عليػػ  ويكمػػل التزامػػ  وتكمػػل اسػػتقامت م وتكمػػل نفسػػ  
جيب علي  أمر مهػم وعمػل مػن أهػم أعمػاؿ امللتػـز واملسػتقيم هػذا األمػر أال  الطاعةم وتستقيم على السنة وتعمل  ا

 .وهو الدعوة إىل هللا
والزمالءم ودعػوة جلسػائ  وحمبيػ   إىل هللا من خالؿ دعوة إخوان  األ قاءم ودعوة إخوان  من األصدقاء عوةالد

إخوانػػهم ومػػا ذاؾ إال أنػػه إذا مل يػػدعهم  فػػإهنم سػػوؼ يدعونػػه إىل  ورمػػوهمم وال  ػػ  أف هػػذا مػػن واجػػب املسػػلم رمػػو
 1م.وضالهل ابطلهم
ورمػوهم  فكجػل ذلػ  علػيكم ابلػدعوة إىل هللا  كثػرة املعلمػي واملر ػدين  ما أحوجنا إىل كثرة الدعاةم وما أحوجنػا إىل 

 .الدعاةم ويكثر أهل اخلم يف كل مكاف بكل ما تستطيعوف ح  يكثر
ولػو   تيأسػوا مػن كثػرة املنكػرات  بػل علػيكم أف تبػذلوا قةػارى جهػدكم يف دعػوة إخػوانكمم وعلػيكم أيهػا اإلخػوة أال

ادُعهػم مػرارًا وتكػرارًا فتجػد بعػد زمػن أف مػنهم  ولو مل يستجيبوا مػن أوؿ مػرةم ولكػن كانوا بعيدين عن االستقامة  بل
   . أهل االستقامة والةالح إبذف هللا من يستجيب لدعوت  ويةب  من
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  :معا االلتزاـ األجوؼ
 الفرائض أو أالّ يرتكهامعندأ تقةم يف العبادة أه كاف نوعهام سواًء برتؾ  أف ترى الشخ   اهرأ االلتزاـ وم  ذل 

 .يرتؾ كثمًا منها ولكن يابديها على كسل وعدـ لذة وخشوع فيهام أو أف يرتؾ النوافل كلهام أو
 

 :مظاهر االلتزاـ األجوؼ
 :(النـو عن الةالة املكتوبةم والسيما )الفجر والعةر. 1

يف َصػالِة م فيجَتِمعػوَف الَعةػرِ  م وصالةِ ُة النَّهاِرم يف صالِة الَفجرِ ُة اللَّيِل ومالئكمالئك هتِم ُ " :-ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ رسوؿ هللا 
مالئكػػُة النَّهػػاِرم وتثبُػػُت  م فتةػػَعدُ وتَثبػػُت َمالئكػػُة النَّهػػاِرم وجيتِمعػػوَف يف صػػالِة الَعةػػرِ  مالفجػػِرم فتةػػَعُد مالئكػػُة اللَّيػػلِ 
م م فػاغِفْر هلػم ةػلُّوفَ يُ  م وتركنَػاُهم وهػمقولوَف: أتَيَناهم وُهػم ُيةػلُّوفَ َتركُتم ِعباِدي؟ في : كيفَ مالئكُة اللَّيِلم فَيسأهلُم ر ُّ

يِن"  .ص ي  يوـَ الدِّ
 :عدـ اخلشوع يف الةالة املستمر. 2

 [2-1 :املابمنوف] "َقْد َأفْػَلَ  اْلُماْبِمُنوَف * الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلهِتِْم َخاِ ُعوفَ " :قاؿ تعاىل
 :عدـ التبكم إىل الةالة. 3
ينقلػػب إىل أهلػػه إال  "ال يػػزاؿ أحػػدكم يف صػػالة مػػا دامػػت الةػػالة لبسػػه ال  نعػػه أف الةػػالة والسػػالـ اؿ عليػػهقػػ

النػػػاس مػػا يف النػػػداء والةػػف األوؿ ُث مل جيػػػدوا إال أف يسػػتهموا عليػػػه  "لػػػو يعلػػم م وقػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:متفػػق عليػػػهالةػػالة" 
 .ربوا قرعةوقوله )يستهموا( أي يض متفق عليه." الستهموا

 :عدـ أداء النوافل من العبادات سواًء صالة أو صياـ أو صدقة أو غمها. 4
َسػػْلم فَػُقلػػُت: َأْسػػأَُلَ  ُمَرافَػَقتَػػَ  يف اْ َنَّػػِةم : "-ملسو هيلع هللا ىلص -قَػػاَؿ: قَػػاَؿ ِر النَّػػيبُّ  م-هنع هللا يضر -َعػػْن رَبِيَعػػَة بْػػِن كعػػب اأَلْسػػَلِم ِّ 

َر َذِلَ ؟ َأوَ : فَػَقاؿَ    .َرَواُأ ُمْسِلمٌ ". فََأِع ِّ َعَلى نَػْفِسَ  ِبَكثْػَرِة السُُّجودِ : فَػُقْلُت: ُهَو َذاَؾم قَاؿَ  َغيػْ
 رواأ  "ثالث من كل  هر ورمضاف إىل رمضػاف فهػذا صػياـ الػدهر كلػه" :-ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  أل قتادة وعن

  .وأبو داود أمحد ومسلم

 

  . االلتزاـ األجوؼ. االلتزاـ األجوؼ66
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بُػَلٍة ِمئَػُة َحبَّػةٍ  الَّػِذيَن يُػْنِفُقػوَف َأْمػَواهَلُْم يف َسػِبيِل اَّللَِّ َكَمثَػلِ  َمثَػلُ ": تعػاىل وقػاؿ ُ  َحبَّػٍة َأنْػبَػتَػْت َسػْبَ  َسػَناِبَل يف ُكػلِّ ُسػنػْ َواَّللَّ
ُ َواِسػٌ  َعِلػيٌم . الَّػِذينَ  َأنْػَفُقػوا َمنِّػا َوال َأًذى هَلُػْم  َسػِبيِل اَّللَِّ ُثَّ اَل يُػْتِبعُػوَف َمػايُػْنِفُقػوَف َأْمػَواهَلُْم يف  ُيَضػاِعُف ِلَمػْن َيَشػاُء َواَّللَّ

 .[262م 261البقرة: ]  "َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُهْم ََيَْزنُوفَ  َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِ ِّْم َوال
 :عدـ قراءة القر ف أو حفظه. 5 

ا من كتػاب هللا فلػه بػه من قرأ حرفً ": قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النيب  -هنع هللا يضر-من حديا عبد هللا بن مسعود  ص  عند الرتمذي
 ."حسنةم وا دسنة بعشر أمثاهلام ال أقوؿ: "أمل" حرؼم ولكن "ألف" حرؼم و"الـ" حرؼم و"ميم" حرؼ

 :ترؾ األوراد واألذكار. 6
وخػػٍم مػػن إنفػػاِؽ  اهػػا عنػػد َملػػيِككم وأرفِعهػػا يف درجػػاِتكمأنبِّػػُئكم خبػػِم أعمػػاِلكم وأزك أال": -ملسو هيلع هللا ىلص-قػػاؿ رسػػوؿ هللا 

 فتضرِبوا أعناَقهم ويضرِبوا أعناَقكم قػالوا بلػى قػاؿ ذكػُر هللِا قػاؿ معػاذُ  الذَّهِب والوِرِؽ وخٍم لكم من أف تلَقْوا عدوَّكم
 .إسنادأ حسن بُن جبٍل ما   ٌء أذَمى من عذاِب هللِا من ذكِر هللِا"

 :واملعاملةسوء األخالؽ . 7 
أبَغَضػكم إرَّ وأبَعػدَكم مػ ِّ  أَحبَّكم إرَّ وأقَرَبكم م ِّ يف اةخػرِة أحاِسػُنكم أخالقًػا وإفَّ  إفَّ ": قاؿ عليه الةالة والسالـ

 [.ص ي  ابن حباف] املُتفيهقوَف الثَّراثروَف" يف اةخرِة أسَوُُكم أخالقًا املُتشدِّقوفَ 
 :عدـ تقبل النةي ة. 8 

يَن النَّةي ُة أاَل إفَّ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ يَن النَّةػي ُة قػالوا: ِلَمػن ه رسػوؿَ  "أاَل إفَّ الدِّ يَن النَّةػي ُة أاَل إفَّ الػدِّ ؟ هللاِ  الػدِّ
 [.ص ي  ابن حباف] "قاؿ: اوِ  ولكتابِه ولرسوِله وألئمَِّة املسِلمَي وعامَِّتهم

 .حب التسيب وعدـ االنضباط. 9 
 :إضاعة الوقت فيما ال فائدة فيه. 10

 .[صػػػػػػػػػػػ ي  البخػػػػػػػػػػػاري]" نعمتػػػػػػػػػػػاف مغبػػػػػػػػػػػوف فيهمػػػػػػػػػػػا كثػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػاس: الةػػػػػػػػػػػ ة والفػػػػػػػػػػػراغ": قػػػػػػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 :كثرة الض  .11

 [.سنن الرتمذي] "... َواَل ُتْكِثِر الضَِّ َ  م فِإفَّ كثْػَرَة الضَِّ ِ  مُتِيُت الَقْلَب"قاؿ عليه الةالة والسالـ: 
 :النشغاؿ ابمللهياتا. 12
 معلػى مػا ينَفعُػ  وال تعِجػزْ  احػِرصْ  موكػلّّ علػى خػمٍ  مالقويُّ أَحبُّ إىل هللِا ِمػن املػابمِن الضَّػعيفِ  املابمنُ ": -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ 

ؾ واللَّوَّ  مفإْف غَلب    ٌء فُقْل: قَدُر هللِا وما  اء  [. ي  ابن حبافص]" فإفَّ اللَّوَّ تفَتُ  عمَل الشَّيطافِ  موإهَّ
 :عدـ ا د يف طلب العلم. 13 

 [.11اجملادلة:]" َواللَّػُه مبَا تَػْعَمُلوَف َخِبمٌ  ج يَػْرَفِ  اللَّػُه الَِّذيَن  َمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ : "قاؿ تعاىل
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 :(العشق ) التعلق. 14
 "بيػػػِدأم ال يُػػػابِمُن أحػػػدُكم حػػػ  أكػػػوَف أحػػػبَّ إليػػػه مػػػن والػػػِدأ وولػػػِدأ فَوالػػػذي نَػْفسػػػ ": قػػػاؿ عليػػػه الةػػػالة والسػػػالـ

 [.ص ي  البخاري]
 :عدـ إنكار املنكر. 15

نعػم قػاؿ  وهػو يف نفػٍر مػن أصػ ابِه فقلػُت: "أنػت الَّػذي تػزعُم أنَّػ  رسػوُؿ هللِا قػاؿ أتيػُت النَّػيبَّ صػلَّى هللاُ عليػه وسػلَّم
 اباوِ  قاؿ قلػُت ه رسػوَؿ هللِا ُثَّ َمػْه قػاؿ ُثَّ صػلُة الػرَِّحِم قػاؿ حبُّ إىل هللِا قاؿ اإل افُ قلُت ه رسوَؿ هللِا أيُّ األعماِؿ أ

املنكِر قاؿ قلػُت ه رسػوَؿ هللِا أيُّ األعمػاِؿ أبغَػُض إىل هللِا  قلُت ه رسوَؿ هللِا ُثَّ َمْه قاؿ ُثَّ األمُر ابملعروِؼ والنَّهِ  عن
الػػرَِّحِم قػػاؿ قلػػُت ه رسػػوَؿ هللِا ُثَّ َمػػْه قػػاؿ ُثَّ األمػػُر  ه رسػػوَؿ هللِا ُثَّ َمػػْه قػػاؿ ُثَّ قطيعػػةُ  اإل ػػراُؾ اباوِ  قػػاؿ قلػػتُ  قػػاؿ
 .إسنادأ جيد والنَّهُ  عن املعروِؼ" ابملنكرِ 

 :االهتماـ ابملظهر الزائد. 16 
َواْخِفػػْض َجَناَحػػَ  ِلَمػػِن اتػَّبَػَعػػَ  ِمػػَن " :وقػػاؿ تعػػاىل م[88ا دجػػر: ]" َواْخِفػػْض َجَناَحػػَ  لِْلُمػػاْبِمِنيَ " :قػػاؿ هللا عػػز وجػػل

 [.215الشعراء: ] "اْلُماْبِمِنيَ 
ِمم َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَاٍر َأِخػ  بَػِ  جُمَاِ ػٍ  قَػاؿَ  ويف ص ي  مسلمم َعْن ُمَطرِِّؼ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ  خِّ ـَ ِفينَػا َرُسػوُؿ ": الشِّ قَػا

ُ َعَلْيِه وَ  َ َأْوَحى ِإَرَّ َأفْ  َسلََّم َذاتَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَػَواَضُعوا  َحػ َّ اَل يَػْفَخػَر َأَحػٌد َعلَػى َأَحػٍدم َواَل  يَػْوـٍ َخِطيًبا فَػَقاَؿ: "ِإفَّ اَّللَّ
 ".َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ  يَػْبغِ 
 :إخالؼ الوعد. 17

أخلَػَفم وإذا عاهػد  الًةا: من إذا حدَّث كَذبم وإذا وعػدخالٍؿ َمن ُكنَّ فيه كاف ُمنافًقا خ أرب ُ " :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
صػػػ ي  ] كانػػػت فيػػػه َخةػػػلٌة مػػػَن النِّفػػػاِؽ حػػػ  يػػػَدَعها" غػػػَدَرم وإذا خاصػػػَم فَجػػػر. ومػػػن كانػػػت فيػػػه َخةػػػلٌة مػػػنهنَّ 

 [.البخاري
 (عدـ التخل  من رواسب ا اهلية )ما قبل االلتزاـ. 18
 :عدـ الورع والوقوع يف الشبهات. 19

ٌ  ا دػػالؿُ " :الةػػالة والسػػالـ قػاؿ عليػػه ـُ بػػيِّ ٌ وا دػػرا ػػا قػػاؿ-وبَػػػْيَ ذلػػَ  أمػوٌر ُمشػػتِبهٌة  مبػيِّ وسأضػػِرُب م -ُمتشػػاِ ةٌ : ورمبَّ
ػا -ا ِدَمى  وإنَّه َمن يرَتْ  حوَؿ ا ِدمى يوِ ْ  أْف ىُلاِلطَ  ممِحى هللِا حمارُِمه وإفَّ  م: إفَّ هللاَ مَحَى مِحًىلكم يف ذل  َمَثاًل  ورمبَّ

 "َمػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػاَلط الّرِيبػػػػػػػػػػػَة يوِ ػػػػػػػػػػػُ  أْف جيُسػػػػػػػػػػػرَ  وإفَّ  م-: َمػػػػػػػػػػػن يرتَػػػػػػػػػػػْ  حػػػػػػػػػػػوَؿ ا ِدمػػػػػػػػػػػى يوِ ػػػػػػػػػػػْ  أْف يرتَػػػػػػػػػػػ َ قػػػػػػػػػػػاؿ
 [.ص ي  ابن حباف]
 :تتب  الةيد وإضاعة الوقت فيه. 20

وَعػن ِعلِمػِه فػيَم َأفنػاُأم  َتزوُؿ قَدما َعبػٍد يػوـَ الِقيامػِة حػ َّ ُيسػَأَؿ عػن أربَػٍ  : َعػن ُعُمػرِأِ  ال" :قاؿ عليه الةالة والسالـ
 .إسنادأ جيد وفيَم أنفَقُهم وَعن جسِمِه فيَم أبالُأ" ماذا َعِمَل به وَعن ماِلِه ِمن أيَن اكتسَبهُ 
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 :عدـ صلة الرحم. 21
يف أثػػرأ  "مػػن سػػرأ أف يبسػػط لػػه يف رزقػػه وأف ينسػػأ لػػه قػػاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النػػيب  أخػػرج البخػػاري ومسػػلم عػػن أنػػ  هنع هللا يضر

 .متفق عليه رمحه" فليةل
 :التقةم يف تربية األوالد واألهل. 22

َهػا َماَلِئَكػٌة ِغػاَلٌظ ِ ػَداٌد الَّ  الَّػِذيَن  َمنُػوا قُػوا َأنُفَسػُكْم َوَأْهِلػيُكْم اَنرًا َوُقوُدَهػا َه َأيػَُّهػا" :قػاؿ تعػاىل  النَّػاُس َوا دَِْجػارَُة َعَليػْ
"مػن ابتلػػ  مػػن البنػػات  وقػاؿ عليػػه الةػػالة والسػػالـ:م [6الت ػػر : ]  "لُػػوَف َمػػا يػُػػاْبَمُروفَ يَػْعُةػوَف اللَّػػػَه َمػػا َأَمػَرُهْم َويَػْفعَ 

 .متفق عليه واللفج ملسلم بش ء فأحسن إليهن كن له سرتا من النار"
 السهر إىل ساعة متأخرة من الليل. 23
 :الول  يف اخلةاـ وكثرة اجملادلة. 24

يبػدأُ  م وخممهػا الػذييهجَر أخاأ فوؽ ثالٍثم يلتقياف: فيةػدُّ هػذا ويةػدُّ هػذا لُّ ملسلٍم أف"ال َي قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
. وذكر سفيافُ   [. ي  البخاري]ص : أنه مسعه منه ثالَث مراٍت"ابلسالـِ

 .التقةم يف الدعوة إىل هللا. 25
 .الركوف إىل الدنيا. 26
 .السفر إىل اخلارج بدوف ضرورة. 27
 :التساهل يف قروض البنوؾ من حيا ا دالؿ وا دراـ. 28

 .[276البقرة:]" َواللَّػُه اَل َيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأثِيمٍ  ۗ  َ َْ ُق اللَّػُه الرِّاَب َويُػْرِل الةََّدقَاِت " :قاؿ تعاىل
 :اهلز ة النفسية. 29

 ۗ  َأَصػابَػُهْم يف َسػِبيِل اللَّػػِه َوَمػا َضػُعُفوا َوَمػا اْسػَتَكانُوا  َكثِػٌم َفَمػا َوَهنُػوا ِلَمػانَّيبٍّ قَاَتَل َمَعػُه رِبِّيُّػوَف   وََكأَِيّن مِّن" :قاؿ تعاىل
 .[146 ؿ عمراف:]" َواللَّػُه َيُِبُّ الةَّاِبرِينَ 

 :ا دسد. 30
وال َِيلُّ ملسلٍم أف يهُجػَر أخػاأ فػوؽ ثػالِث  ال تَباَغضوام وال َلاَسُدوام وال َتدابَروام وكونوا عباَد هللِا إخوااًنم" :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ـٍ   [.ص ي  البخاري]" أهَّ

 :الكسل وكثرة النـو. 31 
 .قاؿ الفضيل بن عياض رمحه هللا: خةلتاف تقسياف القلب: كثرة النـو وكثرة األكل

 .ا دماس غم املنضبط. 32
 .النقد غم البناء. 33
 .عدـ التخطيط. 34



 االلتزاـ األجوؼ -6                                                                               طوة رمو االلتزاـ خ

 18 إعداد: فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

 :وا هد الش  والبخل يف املاؿ. 35
فيقػوؿ أحػدمها اللهػم  "مػا مػن يػـو يةػب  العبػاد فيػه إال ملكػاف ينػزالف قػاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص- عن أل هريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا

 [.البخاري ص ي ] أعط منفقا خلفا ويقوؿ اةخر اللهم أعط دمسكا تلفا"
 :ضعف التوكل على هللا. 36

 [.3الطالؽ: ] اللَّػُه ِلُكلِّ َ ْ ٍء َقْدرًا" َقْد َجَعلَ  جِإفَّ اللَّػَه اَبِلُغ َأْمرِأِ  جاللَّػِه فَػُهَو َحْسُبهُ  َعَلى َوَمن يَػتَػوَكَّلْ " قاؿ تعاىل:
 .التساهل يف التورية إىل درجة الكذب. 37
 .اإلغراؽ يف مساع األان يد. 38
 :عدـ االهتماـ ألحواؿ املسلمي. 39

م تػػداَعى لػػه منػػه عضػوٌ  . إذا ا ػتَكىتػػوادِّهم وتػرامحُِهم وتعػػاطُِفهمم َمثػُل ا سػػدِ  املػابمني يف َمثػلُ " :قػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 [.ص ي  مسلم] سائُر ا سِد ابلسَّهِر وا دُمَّى"

 :كثرة املزاح. 40
حبه فلمدهػا صػا "ال أيخذف أحدكم متاع صاحبه جػادِّا وال العبًػام وإذا وجػد أحػدكم عةػا وسلم: قاؿ صلى هللا عليه

 .[رواأ أمحد] عليه"
إىل القبي م ف دثوا ابلقػر ف وهالسػوا بػهم  "اتقوا هللا وإهكم املزاح فإنه يورث الضغينة وجير قاؿ عمر بن عبد العزيز:

 ".الرجاؿ فإف ثقل عليكم ف ديا حسن من حديا
 .ضعف الرتبية الذاتية. 41
 :عقوؽ الوالدين. 42

 .إسنادأ حسن" ال يدخُل ا نَة عاؽّّم و ال ُمدمُن مخٍرم و ال ُمكذٌِّب بقدرٍ " :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .القعود والسكوفم أي عدـ تطوير النف . 43
 .جماملة الفساؽ والتنػزؿ معهم يف بعض املنكرات. 44
 .التنازالت الكثمة عن أساسيات ومبادىء ال يتنازؿ عنها. 45
 .ائل العةرية على حساب الربانمج األصل االهتماـ الزائد ببعض الوس. 46
 .عدـ االلتزاـ ابلسنة يف املظهر اخلارج . 47
 .أف يعي  الشخ  بشخةيتي عند زمالئه املػلتزمي وعند زمالئه السيئي. 48

 :تنبيه مهم جدِّا
 .افً ا أجو لضرورة أنه إذا توفر مظهر أو أكثر يف الشخ  امللتـز أف يكوف التزامه التزامً ابال يع  
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 :أسبابه
 الوقوع يف معاص  السيما الةغائر. 1

قػػاؿ  [م30الشػػورى:] "َوَمػػا َأَصػػاَبُكم مِّػػن مِّّةػػيَبٍة, فَِبَمػػا َكَسػػَبت َأيػػِديُكم َويَعُفػػو َعػػن َكثِػػمٍ ": -سػػب انه وتعػػاىل -يقػػوؿ 
 .الض اؾ: )ما نعلم أحدا حفج القر ف ُث نسيه إال بذنب(م ُث قرأ اةية السابقة

  املباحاتالتوس  يف. 2
غػم ذلػ  مػن املباحػاتم ألف هػذا  من الطعاـ أيكل ح  يشب م من الشرابم من امللب م من املركبم مػن النػـو إىل

 .التوس  يورث الكسل والتفريط يف العبادة
 انعداـ اجملاهدة وإيثار الراحة. 3

دم وبػذؿ ا هػد بكثػرة هػو اجملاهػدةم جه َيب أف يراتحم وأنتم تعلموف أف العبادة فيها مشقةم واملشقة لتاج إىل بذؿ
 .أداء العبادة فمن انعدمت اجملاهدة عندأ لن يستطي 

 االعتقاد هللانه لي  ِباجة إىل اإلكثار من العبادة. 4
ابلنوافل يػابدي إىل ثقػل الفػرائضم وابلتػار  لن يسأله عنهام فيتهاوف  ام والتهاوف-تعاىل  -ِبجة أهنا نوافلم وأف هللا 

 نفسػػه لقيػػاـ الليػػل سػػهل عليػػه القيػػاـ إىل صػػالة الفجػػرم لكػػن مػػن ثقػػل عليػػه قيػػاـ ضم مثالػػه: مػػن جاهػػديفػػرط ابلفػػرائ
 .الليل رمبا يثقل عليه فيما بعد القياـ لةالة الفجر

 الرضا عن واقعه الذي هو فيه. 5
هػو فيػه فكيػف واقعػه الػذي  عػن املػرضم فػإذا كػاف هػذا املقةػر راضػيً تعلموف أف أهم وسيله للعالج اكتشاؼ ا وأنتم

 .جيتهدم والرضا عن واقعه سيدفعه إىل االستمرار يف البعد عن العبادة ح  االعبادةم إنه مل يرى نفسه مقةرً  جيتهد يف
 عدـ إدراؾ خطورة ترؾ الطاعة والتقةم فيها. 6

الطاعػة أو عػرؼ هػذا ملػا قةػر يف  فلػو علػم هػذا اإلنسػاف أنػه رمبػا ينػتك  وين ػرؼ إذا مل َيةػن نفسػه ابلطاعػةم لػو
مبا ػػرةم يقػوؿ اتػرؾ الفػرائضم بػل لػه خطػوات يرضػى خبطػوة يسػػمةم  تركهػام والشػيطاف لػه خطػواتم ال أييت للملتػـز

 .وهكذا ح  يت ةل على ما يريد وفيما بعدها
 عدـ إدراؾ األجر العظيم للم افظة على الطاعة. 7
يقػوؿ ابػن ا ػوزي:  اءة القػر ف والػذكر ملػا تركهػامم وفضل قياـ الليلم وفضػل قػر استشعر امللتـز فضل الةياـ مثاًل  لو

 ()من مل  فجر األجر هاف عليه  الـ التكليف
 طوؿ األمل ونسياف املوت. 8

األهػواؿ والشػدائد الػيت سػيقدـ عليهػا مػ   لو تذكر املوت وأنه َيضرأ يف أي وقت ملػا فػرط يف العبػادةم ولػو تفكػر يف
 .تعاىل او  هم وأدى العبادات املتنوعة تقرابً يف الدنيام و اهد نفس الشدائد املوت وبعدأ ويـو القيامةم لت مل
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 كثرة املشاغل. 9
لي  عندأ وقتم وأنه البد مػن إذمػاز هػذأ  قد يكوف اإلنساف يف زمحة العملم وكثرة األعباءم فيهمل العبادة ِبجة أنه

بػػادة هللا تبػػارؾ وتعػػاىلم ُث أف مػػن وجهػػدؾ او م واملطلػػوب األعظػػم منػػ  ع األعمػػاؿم وهػػذا يكفػػ  أف نقػػوؿ لػػه وقتػػ 
 .فيستطي  ا م  بي الشيئي على هللا بعبادته ابرؾ هللا له يف وقتهم ومدأ بقوة يف جسدأ وإرادتهم أقبل

 التسويف. 10 
ا رً هػل تنتظػروف إال فقػ ماابدروا ابألعماؿ سبعً : "-ملسو هيلع هللا ىلص-فمن سوؼ فسيستمر على ما هو عليهم لذل  قاؿ الرسوؿ  

أو السػاعة  ام أو الػدجاؿ فشػر غائػٍب, ينتظػرمام أو مػواًت جمهػزً ام أو هرًمػا مفنػدً مرضاً مفسدً  ام أوام أو غًا مطغيً منسيً 
 ."فالساعة أدهى وأمر

 القدوة السيئة.11
فيقلػدهم يف ذلػ  ويقػوؿ: إذا كػاف فػالف  فيهػام ا يف العبػادة وتفريطًػهذا الشخ  من بعض القدوات إمهػااًل فقد يرى 

 وال أييت للةػالة إال متػأخرم وال يقػرأ القػر فم أو ال يةػـو النافلػة أو غػم يفعػل كػذا وهػو فػالفم ويقةػر يف العبػادةم
القػػدوة قػػد يكػػوف مقةػػر يف  ذلػػ م فػػأان مػػن ابب أوىلم ونسػػ  أف كػػل  ػػخ  حماسػػب عػػن نفسػػه لوحػػدأم وأف هػػذأ

 .كل   ء  فرط وقةر يف عمل لكنه عوض عنه يف عمل  خرم أما هذا املقلد فقد
 عدـ نةي ته من قبل اةخرين. 12

خمطئ وغم مقةػرم فػال يكتشػف هػذا  ال جيد من ينة ه أنه مقةرم وأف التزامه التزاـ أجوؼم وابلتار يرى أنه غم 
هو عليػهم ألف هػذا السػبب مل يكتشػف فيػه هػذا املػرضم أمػا سػبب  املرضم وهذا السبب ىلتلف عن سبب الرضا مبا

 .فقد اكتشف املرض ولكنه رض  أف يستمر عليه وال يقل  عنه الرضا مبا هو عليه
 اختالط املفاهيم عند هذا الشخ . 13

أعطػى نفسػه  امبػا أيًضػفيابثر الراحة ويبتعدم ويكسل ويتهاوف يف أداء العباداتم ِبجة أنه ال يريد الغلػو يف الػدينم ور  
ورمبػا أكثػر مػن املباحػات ِبجػة أنػه يتقػوى  ػا علػى  ا درية واالنبساطم واالستئناس ِبجة االنسجاـم وتروي  القلوبم

 .طاعة هللا
 .ضعف عناية برامج الة وة: والقطاع الرتبوي بتزكية النفوسم وإمهاؿ ما يسمى ابلرقائق. 14
 

  اثر االلتزاـ األجوؼ
 
 :االطمئناف النفس  عدـ. 1

ومػن . [28الرعػد:] "ذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمػِئنُّ اْلُقلُػوبُ َأاَل بِػ" :وتعػاىل سب انه إذ أف من أكثر من الطاعة أطمئن قلبه كما قاؿ
َوَمػػْن َأْعػػَرَض َعػػن ِذْكػػِري فَػػِإفَّ لَػػُه َمِعيَشػػًة َضػػنًكا َورَمُْشػػُرُأ يَػػػْوـَ اْلِقَياَمػػِة " :القلػػق قػػاؿ سػػب انهفػػرط وأعػػرض فلػػه الضػػيق و 

 [.124:طه] "َأْعَمى  
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 الفتور ومن ُث االنتكاس. 2
وقػف يف الطريػقم وإذا ابتعػػد عػن طاعػة هللا و التقػػرب إليػه بػػدأ  إىل ربػهم فػإف مل يكػػن زاد ألف الطاعػة هػ  زاد املسػػلم

 .قلبهم فإذا استمر به ا داؿ سيابدي به إىل االنتكاس والعياذ اباو  الظالـ يدب إىل
   التساهل ابلةغائر ومن ُث الكبائر. 3

ا ا دػػاجز وقػػ  اإلنسػػاف يف يةم فػػإذا زاؿ هػػذألف الطاعػػة حػػاجز عػػن املعةػػ مالطاعػػة  ػػغلته نفسػػه ابملعةػػيةمػػن تػػرؾ 
 .ومعةية ِبر أخرى ح  يبدأ يتساهل ابلكبائر والعياذ اباو  ماملعةية
   عدـ توفيق هللا له. 4

 .هللا مل ينل توفيقه وذل  ألف التوفيق يناؿ بطاعة هللا تعاىلم فإذا ترؾ طاعة
  فقد اهليبة أو التأثم يف الناس. 5

يو ػػ  أف تػػػداع  ) هللا سػػب انه و تعالييفقػػد منزلتػػه عنػػد النػػاسم ومعلػػـو عنػػدكم ا دػػديا ألف مػػن فقػػد منزلتػػه عنػػد
 .وقد ذكر يف  خر ا دديا أف سبب ذل  هو تركهم العبادة حب الدنيا وكراهية املوت( األمم عليکم
   عدـ الثبات يف احملن والشدائد. 6

لطاعة زاد يتقوى كما العبدم فػإذا فقػد هػذا الػزاد فمػن والشدائدم ألف ا من ترؾ الطاعة لن يستطي  أف يثبت يف احملن
 (1.(.الطاعة يقتاتال يستطي  مواجهة احملن السيما وأنه فقد العوف من هللا بسبب تركه أين
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 (يحاضرج انشيخ عثذ انرحًٍ انعـايذ تعُـىاٌ )االنتزاو األجىف 
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يف فػرتة مػن الفػرتات وزمػن  -سػب انه وتعػاىل-الذي يدقق يف الواق  يرى هللاف هنػاؾ بعػض األ ػخاص قػد هػداهم هللا 
تتفاجػأ بعػد فػرتة مػن الػزمن  وبعد فرتة مػن الػزمن تغػمت أحػواهلمم واحػد كػاف مسػتقيًما ملتزًمػا بشػرع هللام ممن األزماف

فمػػا هػػ  م يف بعػػض احملرمػػاتم وهػػو اترؾ اةف لػػبعض الطاعػػات هللانػػه قػػد تغػػم  ػػكلهم وتػػرؾ املظهػػر اإلسػػالم م ووقػػ 
  األسباب والشبهات اليت أدت به إىل ذل ؟

 
 (1) تابدي ابمللتـز إىل االنتكاساألسباب والشبهات اليت

 
 أف يكوف التدين لغم هللا

أو مابسسػة يكػوف مػديرأ مسػتقيًما  مو ػف مػثاًل يف دائػرة :أف يكوف تدين بعض الناس لػي  او م مثػل أمثلػة علػى هػذا
 .لشخةيةمعاملة املدير لهم أو ليعطيه مزيًدا من املزاه ملةل ته ا على  رع هللام فهو يستقيم يف الظاهر  لتت سن

الشػريعةم كيػف ال يطلػق الل يػةم وكيػف ال  بعػض الدارسػي يف كليػات العلػـو الشػرعية قػد يلتػـز  ػاهرًه  ألنػه يػدرس
 .يدرس الشريعةم وقد يةب  يف املستقبل قاضًيام أو مدرًسا للمواد الدينية يظهر أماـ الناس مبظهر املستقيم وهو

 
 التدين من ابب تغيم ا و
ال حبًػا او م ولكػن سػئم مػن حياتػه  ينوف ويسػتقيموف مػن ابب تغيػم ا ػوم هػذا مػن فسػاد االبتػداءبعض الناس قد يتػد

املستقيمي كثُرم فدفعه حب االستطالع أف يعرؼ كيف يعي  هػابالء النػاسم  اليت يعي  فيها فنظر فرأى أعداًدا من
جديدة عليهمم وقػد َيػ  الواحػد يف أوؿ  هناَي  البعض يف البداية هللاف حياة االلتزاـ واالستقامة حياة َجيلة  أل وقد

 مشػاعر األخػوة يف هللام أو املشػاعر الػيت تنػتج عػن عمػرةم أو حػج يف البدايػة  أمػرأ بفػيض مػن املشػاعر يغمػرأم مثػل
املناسػبات اإلسػالمية مثػل  يكوف له طعم خاصم وبعض جلسات العلم يف بداية أمرهػا يكػوف هلػا طعػم خػاصم وبعػض

ا يف م فتلعػب عوامػل اإلاثرة دورًا مهًمػقبػلم ومل تقػ  عينػه عليهػا ي علػى أمػور مل يكػن أيلفهػا مػنالرحالت وغمهػا لتػو 
اإلاثرة  ألف الشػ ء  الشخ  يف البدايػة ولمسػهم ولكػن بعػد ذلػ  يػدب التعػب وامللػلم وتػذهب تلػ  اذمذاب هذا

ألف يفعػل مػا فعػل قػد أصػب  اةف  الذي دفعه يف البداية الذي كاف جديًدا عليه قد أصب  معتاًدام وحب االستطالع
 .االبتداء كيف يعيشوفم انتهينام فهو ىلرج كما دخلم أتثرات يف البداية تنته م فساد زائاًل  ألنه قد عرؼ

                                                 
1

 "خطثح "وال ترتذوا عهى أدتاركى" نهشيخ / دمحم صانح انًُجذ "تتهخيص 

 

  . االنتكاس بعد االلتزاـ. االنتكاس بعد االلتزاـ77
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 التدين من ابب التجربة

يعػػود من رفًػػا كمػػا كػػافم ومػػن  بعضػػهم يػػدخل يف طريػػق االسػػتقامة علػػى أف هػػذأ هربػػة جديػػدةم فليجػػرب التػػدينم ُث
ُأ علػى نػوع معػي مػن املنكػراتم أو يقبػل منػه أف يلتػـز  ن يكوف فساد ابتدائه هللاف يقبل منه يفالناس م بداية أمرأ بقػا
ال يسػتمر طػوياًلم بػل إنػه  من الدين يف املظهػر مػثاًلم ولكػن ال هللاس أف يفعػل بعػض املنكػرات األخػرىم فهػذا نوانب

 .سرعاف ما ينتك  ويسقط
 

 هليةعدـ اخلالص الكل  من  وائب ا ا
بعػض أهػل الشػهوات مل يتػب منهػا  فقد يكوف للشخ  املستقيم الذي يتظاهر اةف ابالستقامة عالقات ما زالت م 

توقف عنهام لكنه ال يزاؿ َين ويعػاودأ الشػوؽ إىل دمارسػة تلػ  العالقػات  ومل يقطعهام ورمبا خفف منها يف البداية أو
 .بعد مرة ح  يسقط فعاًل  مرة
 

 رها يف ترؾ االستقامةالرفقة السيئة وأث
الػذين كػاف علػى عالقػة  ػمم وال  عدـ قط  الةلة ابلرفقة أص اب السوء القػدامىم ال يػزاؿ جيػال  أصػ اب السػوء

تعرؼ عليهم اةفم فهو كالشاة العػائرة بػي الغنمػي ال إىل هػابالء وال  يزاؿ جيال  أيًضا أص اب االستقامة الذين قد
هللا وحمبػة الشػيطاف. ولػذل  كػاف  نب الشر يف نفسهم وال جيتم  يف قلػب عبػد حمبػةهابالءم فال يلبا أف يغلب جا إىل

يف طريػق االسػتقامةم ومػن  ػواهدان علػى هػذا: حػديا قاتػل املائػة  ال بد من هجػر أهػل السػوء ابلكليػة عنػد الػدخوؿ
 [.2766مسلم:]الة ي م  نف  الذي ورد يف

 
 الندـ الشديد والتأنيب على املاض 

فيبدأ الضمم يابنبم ويبػدأ الرجػل َيػ   يف بداية االلتزاـ يف حالة ندـ  ديد على ما فعل يف املاض ميكوف اإلنساف 
 الرقائقم فهو ال يزاؿ يسم  املواعج والرقائق الواحدة تلو األخرى ويستشعر اب داجة إىل املواعج وَي  اب داجة إىل

عػن املػواعج والرقػائقم وينسػى خشػية  غل هللا ػياء أخػرىخشية هللا يف البدايػةم بعػد فػرتة مػن الػزمن تػربد األمػورم وينشػ
 دع املػواعج لغػمي دمػن دخلػوا يف الطريػق اةفم أان أمػري أعظػم مػن مسػاع :هللام وقد ال يسم  موعظة مطلًقام ويقوؿ

نهجػػه أف كػػاف مػػن م  -ملسو هيلع هللا ىلص-والرسػػوؿ  املػػواعجم فيػػرتؾ مسػػاع املػػواعج وينشػػغل بغمهػػام فيضػػعف واعػػج هللا يف قلبػػهم
 .أص ابه ح  لو تقدـ  م العمر يف طريق االستقامة َيافج على املواعج بي

 االستقامة املابسسة على غم التقوى
فسرعاف مػا يػزوؿم أو يكػوف بتػأثم طاعػة  التزاـ بعض الناس ابإلسالـ التزاـ غم مابس  على تقوى من هللا ورضوافم

تغػم واقعهػم بعػد ا دػج مػثاًلم أو بعػد عمػرة يف رمضػافم أو مػثاًل أانس ي من الطاعات أو حدث من األحػداثم فهنػاؾ
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تغػم بعػد طاعػة واحػدةم أو  حادث سيارة ذما منه فيتغم الشخ م أو مرض خبيا ذما منه فيتغم الشخ م فهو بعد
هم هػذا ا دػدث وبعػد هػذأ العبػادة يف تنميػة اإل ػاف يف نفسػ بعػد حػادث مػن األحػداثم مل يسػتغل التػأثر ا دػادث بعػد

 .الدفعة من اإل اف فال زالت تنق   يًئا فشيًئا م  مرور الزمن وإما جاءت هذأ
 

 االستقامة الفردية
لػط بسػياج مػن اإلخػوة اإلسػالميةم  انتكاس بعض الناس راج  إىل أف التػزامهم هللاحكػاـ الػدين كػاف بطريقػة فرديػةم مل

شػػهوات عليهػػا جيعلهػػا فريسػػة سػػهلةم فاعتقػػاد ذائب الشػػبهات وال ومػػا دامػػت الشػػاة بعيػػدة عػػن القطيػػ  فػػإف تسػػلط
اعتقػاد خػاطئم وإذا بقػ   يكفػيهم االلتػزاـ أو االسػتقامة بعيػًدا عػن إخػواهنم اةخػرين املسػلمي هػو بعػض النػاس أنػه

 .األهـ وحيًدا فال بد أف يكوف السقوط حليفه يوًما من
 
 جب ابلنف العُ 

يقولػوف مػن منطلػق اإلعجػاب  تسػبب السػقوطم فػبعض النػاساإلعجاب ابلنف  مػن اةفػات الداخليػة العظيمػة الػيت 
الرتبيػػةم وقػػد وصػػلُت إىل مرحلػػة اليقػػي يف الطريػػق فػػال حاجػػة ر إىل  هللانفسػػهم: "إنػػ  قػػد نلػػُت قسػػطًا وافػػًرا كبػػمًا مػػن

جابػه فيقػ  يف اهلػالؾ بسػبب إع وألتفرغ ملهاـ جليلػة ال يقػدر عليهػا البسػطاءم فين جػب عػن الرتبيػة وأجوائهػا املزيدم
 .بنفسهم واغرتارأ بقدراتهم فال يلبا أف يسقط

 
 إحساس املرء ابلكماؿ املطلق

يقبػل نةػي ة مػن أحػدم هػذأ النفسػية ال  إحساس املرء أنه كاملم وأنه لي  ِباجة إىل غمأم وال َيتاج إىل توجيػهم وال
 .تلبا أف تابدي إىل سقوط صاحبها

 
 ا دقد وا دسد

كبػػد ا داسػػد فػػال  وأيكػػل الغػػيج لةػػرب علػػى تفػػوؽ اةخػػرين يف  ػػ  اجملػػاالتمتكػػرر صػػورة قابيػػل وهابيػػلم وعػػدـ ا
إىل أانس مػن البلهػاءم يػرتؾ الوسػط اإلسػالم م وىلػرج إىل أانس  يستطي  االستمرار يف الوسط الذي هو فيهم فيخػرج

يسػتطي  أف مشػتعلة ال  يعػي  بيػنهم لػمى نفسػه أنػه املتميػز فػيهمم يةػل لدرجػة يػرى مػن حولػه طاقػات مػن البلهػاء
هػذا الوسػطم ويػذهب إىل وسػط  خػر فيػه ضػعفاء أو بُلهػاء  جياريهام وال يستطي  أف يتفوؽ عليها وهو حاسدم فيػرتؾ

 .مبجد العظمة يعي  بينهم ح  يشعر
 التساهل واتباع الرخ  واحتقار الةغائر

هم ومػرة أيخػذ مػن  ديتػه ويقػوؿ: َيرم وهذأ املسألة خطمة تتس  ومتتدم فمرة يسبل ويقوؿ: هناؾ من كرأ اإلسباؿ ومل
 املوسػػيقى والغنػػاء ويقػػوؿ: إف هنػػاؾ مػػن كرههػػا ومل َيرمهػػا أو أجػػاز املوسػػيقى هنػػاؾ مػػن أجػػاز ذلػػ م ومػػرة يسػػم  إىل
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األجنبيػػاتم واالخػػتالطم وهػػذا  اهلادئػػة وحػػـر املوسػػيقى الغربيػػة الةػػاخبةم ويتسػػاهل بعضػػهم يف ا لػػوس مػػ  النسػػاء
تراكم الذنوبم واالنتقاؿ مػن الػذنب الةػغم إىل الػذنب األكػرب منػه حػ   إىل اتدرجييً  ساهل واحتقار الذنب يابديالت

 .االنتكاس والعياذ اباو  َيدث
واالسػتئناس إلػيهمم والرضػػا ابملنكػر الػذي هػػم  ويػدخل يف ذلػ  خمالطػة العامػػة بغػم لفػجم واألقػػرابء غػم املسػتقيمي

 اسػتهزءوا ابلػدين وهػو جػال  فػال يلبػا أف تضػعف عظمػة هللا يف ا دػديام ورمبػا عليػه وعػدـ إنكػارأم وجمػاراهتم يف
ابب الػدعوةم فيقػـو الرجػل  على الشػخ  مػن ذل  مدخل  يطاين يدخل منه أحياانً نفسه ح  تتال ى فيسقطم وك

 ػرة فيكلمهػا وتكلمػهم أو امػرأة تريػد أف تػدعو رجػاًل أجنبيًػا فاسػًقا مبا يػزعم أنػه يريػد أف يػدعو امػرأة أجنبيػة مبا ػرةم
احملرمػػة الػيت تنتهػػ  إىل هنايػػة  بزعمهػا تريػػد أف تػدعوأ إىل هللام مػػاذا نتوقػ  أف َيػػدث بعػػد ذلػ  إال العالقػػات فتكلمػه
 .سيئة
 

   (1)ذنوب اخللوات
فهػ  عنػواف كبػم لضػعف تعظػيم هللا  .""أَج  العارفوف اباو  أف ذنوب اخللوات ه  أصل االنتكاساتقاؿ ابن القيم: 
 .يف قلب العبد

املبػارزة او  تعػاىل ُتسػقط العبػد مػن عينػهم  ا دذر ا دذر من الذنوبم خةوًصا ذنوب اخللواتم فػإف" ابن ا وزي:قاؿ 
 [.207:صيد اخلاطر] أصل  ل  أحواؿ العالنية " وأصل  ما بين  وبينه يف السرم وقد

 
 حب املناصب والوجاهات والتعلق  ا

أيخػػذهم الكػػرب والعجػػب والغػػرورم  ن أحػػواهلم مػػن هػػذأ ا هػػةبعػػض النػػاس الػػذين يرتقػػوف يف السػػلم الػػو يف  وتت سػػ
فيتأثر  مم وجيذبػه بريػق املنةػب إىل طػاعتهمم وىلػاؼ علػى منةػبه أنػه  ويبدأ جيتم  م  من هم أكرب منه يف املنةبم

االجتمػاعم فيأتيػه الشػيطافم  خػالفهم يف  ػهواهتم وأهػوائهم أف يفقػدأم وقػد َيضػر وقػت صػالة ا ماعػة وهػو يف إذا
مػاذا سػيقولوف عنػ ؟ قػد يتهمونػ  ويلفقػوف ضػدؾ مػا يفقػدؾ  ويقػوؿ: كيػف تغػادر املكػاف اةف إىل صػالة ا ماعػة؟

مكػاف يعػرض فيػه  الكثم دمن ىلتلطوا مبثل هذأ الطبقة من الناس الثمن من دينهم وقػد جيلػ  يف هذا املنةبم ويدف 
 ىرج من القاعة؟ وماذا يقوؿ الناس عن ؟ يففيلم علم  مثاًل تة به املوسيقىم فيأتيه الشيطافم ويقوؿ: ك

                                                 
1

 يىقع إسالو وية: ركٍ االستشاراخ 
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 دعوى االنشغاؿ ابلدعوة وإمهاؿ الواجبات
وهػو مسػػتقيمم فيبػدأ بوضػػ   بعػض الطػالب يف موضػػ  الدراسػة قػػد يضػعف واقعػه الدراسػػ م وقػد َيّةػػل نتػائج سػيئة

إف الػػدعوة إىل هللا قػػد ويقػػوؿ: إف هػػابالء أ ػػغلوينم و  املسػػتقيمي الػػتهم علػػى التػػدينم وعلػػى الػػدعوة إىل هللام وعلػػى
هػذأ املهػاـم وىلػرج مػن  وطلب العلػم قػد أ ػغل م فوصػلت إىل هػذأ ا دالػة الدراسػية السػيئةم فيتخفػف مػن أ غلت م

يتفوؽم ومن املعلـو أف ما حةل هلابالء كػاف بسػبب عػدـ  هذأ األوساط ح  يةب  حًرا طليًقا يدرس كما يشاء ح 
فعنػػدما َيّمػل الػػدينم  الؿ األوقػات يف األ ػػياء النافعػة الػيت يريػػدوف عملهػاملػوقتهمم وعػدـ اسػػتغ تػرتيبهم وتنظػيمهم

املسػػتقيمي هػػم السػػبب يف انتكاسػػته الدراسػػيةم فيػػرتؾ كػػل  وَيّمػػل االسػػتقامة والػػدعوة إىل هللا وطلػػب العلػػم والنػػاس
 .يف طريق الغواية هابالء وين در بعد ذل 

 
 اال تغاؿ ابملاؿ والتجارة
أعمػػاهلمم وفػػت  هللا علػػيهمم وهػػم  لتجػػارة يف بدايػػة أمػػرهم وكػػاف جمػػاهلم ضػػيًقا نسػػبًيام توسػػعتكثػػم دمػػن ا ػػتغلوا اب

الدخوؿ يف جماالت هاريػة أخػرىم حػ   تلػئ وقػتهم متاًمػا  ػذأ األ ػغاؿ  يستزيدوف من هذأ األمواؿم وَيرصوف على
وا دجػارةم ويزعمػوف أهنػم سػينفقوف  اساألمواؿم وينشغلوف عن أنفسهم وعػن أهلػيهم أف يقوهػا انرًا وقودهػا النػ وهذأ

وأهنػػم سػػيدعموف القضػػاه اإلسػػالميةم ولكػػن هػػذأ الػػدعاوى ال تلبػػا أف  مػػن هػػذأ األمػػواؿ واألرابح علػػى املسػػلميم
القضية حػب للػدنيام  عما يف قلب صاحبها من اخلباه السيئةم ويتض  أف املسألة جش  يف طم م وأف تنبئ وتكشف

 .وأداء الو ائف الدينية والدعوة إىل هللا التجارة عن تعلم العلم الشرع مفيجذ م بريق املاؿ وطم  
 

 اخلوؼ من االبتالء واحملنة قبل وقوعها
الػذي ىلػاؼ مػن الفتنػة قبػل وقوعهػػام  اخلػوؼ مػن االبػتالء واحملنػة قبػل وقوعهػا أو عنػد وقوعهػام فػاألوؿ جبػاف رعديػد

ر مػن هللام وىلػاؼ قطػ  الػرزؽم أو ىلػاؼ مػن االضػطهادم ولكػن الناس أكث والثاين مسكيم واملسألة تدؿ على خشية
ُ  ََجَعُػوا َلُكػْم فَاْخَشػْوُهْم فَػػَزاَدُهْم ِإ َػااًن َوقَػاُلوا َحْسػبُػَنا ِإفَّ النَّػاَس قَػدْ ": كػانوا إذا قيػل هلػم  -ملسو هيلع هللا ىلص–رسػوؿ هللا  صػ ابة اَّللَّ

االسػػػتقامة اليػػػـو فػػػإهنم مػػػ  كػػػالـ املػػػرجفي  ثػػػموف مػػػن الػػػذين يزعمػػػوفأمػػػا ك م[.173 ؿ عمػػػراف: ] َونِْعػػػَم اْلوَِكيػػػُل "
 وتلػ  األخبػار املكذوبػة أو الةػ ي ة يف األوسػاط حػ  يرعبػوف أولئػ  الػذين واملخوفي الذين يثػموف هػذا الكػالـ

النػاس أكثػر  فيػرتؾ االسػتقامة  ألنػه ىلشػى يريدوف أف يستقيموام فيتةور اإلنساف أف االستقامة تابدي بػه إىل اهلػالؾ 
 .دما ىلشى هللا

 
 طوؿ الطَّريق

تنتهػ  لػذل م وليسػت املسػألة مسػألة  فعلى املنتك  أف يةرب ويثبت  فبػاب اخلػم طويػل و ػاؽم فػال بُػدَّ للػنَّف  أف
 َعلَػػْيِهمُ َفطَػاَؿ " الػنَّف  إىل مألوفاهتػام فػػال بُػدَّ مػن الةػرب والثَّبػػات حػ َّ املمػات  فػرتة قةػمةم ُثَّ ينتهػ  األمػػرم وتعػود
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الشَّػػارع أكَّػػد علػػى أف أتخػػذ الػػنَّف  مػػن العمػػل مػػا ُتطيػػقم وهنػػى عػػن    فلػػذا[16ا دديػػد: ] "اأْلََمػػُد فَػَقَسػػْت قُػلُػػوبُػُهمْ 
 .النَّف  ما ال تستطي  أف تستمرَّ عليه من األعماؿ لميل
 

ـُ االعتداؿ يف إنزاؿ الّرِجاؿ منازهلم  عد
أف يةػدر منػه أيُّ خطػأ متناسػًيا أنَّػه بشػر  األحياءم وال يقبل فيػه أيَّ نقػد أو فتجد املنتك  يُغار فيمن هو قدوته من
م فػإذا حةػل خلػل عنػد وال  الُقػدوةم َ ػ َّ هػذا التَّػاب  مبػا هػو عليػه  فالواجػب أف ننػزؿ الرجػاؿ منػازهلمم غػم معةػـو

ا نعرؼ الرجاؿ اب دق  .نعرؼ ا دق ابلرجاؿم وإمَّ
 

 ضغط األهل واألقارب
األمر إىل الضرب واحملاربة واملقاطعػةم  واألقارب من الفسقة الفجرة الذين يهاَجوف وينتقدوفم وقد يةلبعض األهل 

وقػد تةػل الػدانءة بػبعض األقػارب أف م العطية واهلباتم أو الطػرد مػن البيػت وا دب  وقط  املةروؼم وا درماف من
لبػػوف األفػػالـ السػػيئة إىل غػػرؼ املسػػتقيمي مػػن أبنػػائهم وبنػػاهتمم فيج يضػػعوا املغػػرهت والفػػن أمػػاـ املسػػتقيمي مػػن

َيػػـر ابنتػػه مػػن  ويضػػعوف الةػػور واجملػػالت اخلالعػػة داخػػل غػػرفهمم ويةػػل األمػػر كػػذل  بػػبعض الفجػػرة أف العائلػػةم
وقد تس ب ا دجابم وقد ىفيػهم وقػد تسػتهزئ  ا دجابم وبعض األمهات كذل  لـر ابنتها من اخلروج اب دجابم

 .الناس من حجا ا ارع أماـابلبنت وه  تسم يف الش
ويقػوؿ لػه: إف عاقبػة التػديّن إىل ا نػوفم  وقد َياكم الوالد ولدأ أماـ األقارب يف اجملل م ويتهمه اب نوف والوسوسػةم

عاملًػام  اجملل  يقوؿ: انظر إىل فالف إماـ املسجد الفالينم كاف حافظًا للقػر فم ويق  القة  اخليالية أماـ الناس يف
القةػػ  صػػ ي ةم وهػػ  اندرة جػػًدا  يسػػتعمل املخػػدراتم وتػػرؾ الةػػالةم وعلػػى فػػرض أف بعػػض هػػذأارمػػرؼ وصػػار 

بد أف يهديهم هللا السبيلم فيشعرونه هللاف التػدين وسوسػةم وأف عاقبتػه  وا دمد او   ألف الذين جاهدوا يف سبيل هللا ال
   (1).اخلسارةم وأنه سيجن بعد فرتةم وأنه سيةيبه الوسوسة إىل
 
  (2)النتكاسعالج ا** 
 
 اإلخالص يف العودةم وصدؽ التوبة. 1

 .فإف توبة الكذابي ه  أف يقوؿ اإلنساف: تبت إىل هللا م  أف القلب متعلق ابملعاص 
 
 االنتقاؿ من بيئة املعةية والتخل  من رفاؽ السوء. 2

 .والتخل  من أدوات املعةية مهما كانت قيمتها
                                                 

1
 .خطثح "االَتكاس" نهشيخ أحًذ انزوياٌ/ يىقع األنىكح 
2

 رج اَحراف تعض انًهتزييٍ األسثاب وانعالج/ سعذ انذيٍ فاضم/ يىقع طريق اإلسالويقال: ظاه 
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 تقوية العقيدة. 3
العمػلم وابختةػار رمتػاج إىل أف نعيػد  العتقاد ص  العمػلم ويف املقابػل إذا فسػد االعتقػاد فسػدوكما قالوا إذا ص  ا

 ولنػرتؾ مػا هػو ابطػل وهػذا َيتػاج إىل ِبػا ودراسػة وأتمػل وتػدبر لكػالـ هللا النظػر فيمػا نعتقػد لنقػر مػا هػو صػوابم
 .رعية وضوابط علمية ال تتب  فيه اهلوىوهذا الب ا له أصوؿ وقواعد  . -ملسو هيلع هللا ىلص-تعاىلم وأحاديا رسوله 

 
 -سب انه وتعاىل-لثقة يف هللا ا. 4
لنػا مػن خػالؿ كالمػه يف كتابػه ا دكػيم  ش  عاقل يابمن اباو  حًقا يف أف هللا علػى كػل  ػ ء قػديرم وأف مػا قالػه هللاال ي

نتمسػ   العػاـ للمجتمػ م وهعلنػا أهنا أف هعلنا ال نلتفت كثمًا إىل االرمطاط  هو عي ا دق والةدؽم هذأ الثقة من
 .ابلدين واألخالؽ واملبادئ

 
 العودة إىل املركزية الرئيسية يف حياة املابمن. 5

ويػنظم حياتػه مبػا يتما ػى مػ  لقيػق هػذا  لنفهم أواًل ماذا تع  املركزية؟ مػا مػن واحػد فينػا إال ولػه هػدؼ يػدور حولػهم
ومػن يسػعى للشػهرة كػذل م وهكػذا ىتلػف األهػداؼ واملركزيػة  جاهػًدا  معػهم اهلدؼم فمثاًل من هدفه املػاؿ يسػعى

أف ىلػرج عنهػا إهنػا )رضػا هللا(م نعلػم  يدور حوهلا كل واحد منام إال أف املابمن ا دق له مركزية أساسية ال ينبغػ  لػه ال 
َ يَنُةػرُْكْم" ِإف تَنُةػُروا": ذل  من قوؿ هللا تعػاىل واملعػارؾم  تةػًرا علػى ا هػادم فالنةػر لػي  مق[7]  مػن اةيػة: اَّللَّ

وإرضائه وطاعتهم فيجػب علينػا أف نػنظم حياتنػا وقرارتنػا  وإما يف كل حياتنا وأقوالنا وأفعالنام فمركزية املابمن نةرة هللا
 .يريدأ هللا مبا يتما   م  ما

 
 علو اهلمة. 6

: "جاهػد تشػاهد"م وأهػم  ػ ء  كػن أف قػالوا وعلػو اهلمػة ال أييت مػن فػراغ وال مػن اهلػواء بػل َيتػاج إىل جهػدم وقػد ًا
 تقػوي إ انػ  ابليػـو اةخػرم فػال يتخيػل إنسػاف يػابمن اباو  ويعلػم أنػه سػيقف يرفػ  مهتػ  رمػو العمػل الةػال هػو أف

واليػـو اةخػر هػد ا ديػاة الػدنيا بشػهواهتا  مسػابواًل بػي يػدأ أف يعةػيهم أو أف يػرتؾ طاعتػهم ف ينمػا يقػوى إ انػ  اباو 
ـَ رَبِّػهِ  يًئام وحينمػا تقػرأ قػوؿ هللا تعػاىل:  ة وال تع  ل وملذاهتا حقم   *َونَػَهػى الػنػَّْفَ  َعػِن اهْلَػَوى   "َوَأمَّػا َمػْن َخػاَؼ َمَقػا

ُأ ا نػة ولػن يػذهب هػدرًام[41-40النازعػات:] "فَِإفَّ اْ َنََّة ِهَ  اْلَمْأَوى   وحػاوؿ  م تعلػم أف صػربؾ عػن املعةػية جػزا
 .والةا دي فهذا َيفز النف  ويرف  اهلمة ة  وسم اجملاهدين من الة ابة والتابعيأف ىة  وقًتا لقراءة ق
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 الةرب. 7
َػا"تعػاىل:  والةػرب مػن العبػادات الػيت جيػازي هللا عنهػا بغػم حسػابم قػاؿ هللا  يػُػَوىَّ الةَّػاِبُروَف َأْجػَرُهم بِغَػْمِ ِحَسػاٍب" ِإمَّ

الرتغيػػػب ] «اإل ػػػاف الةػػػرب نةػػػف»: -ملسو هيلع هللا ىلص-قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا  بػػػل هػػػو نةػػػف اإل ػػػافم م[10الزمػػػر مػػػن اةيػػػة:]
ِإالَّ  *ِإفَّ اإِلنَسػاَف َلِفػ  ُخْسػٍر  *"َواْلَعْةػِر الةػابرين  م بل أف اإلنسػاف يف خسػراف إذا مل يكػن مػن[220/4والرتهيب:
م والةػرب لػػي  فقػط كمػا يفهػم الكثػػم [العةػر] اِبلةَّػرْبِ" اَصػْوا َمنُػوا َوَعِملُػوا الةَّػا ِدَاِت َوتَػَواَصػْوا اِب ْدَػػقِّ َوتَػوَ  الَّػِذينَ 

َيتػاج إىل صػربم  والكوارث وفقطم بػل األمػر أِشػل مػن ذلػ  فالطاعػة لتػاج إىل صػرب وتػرؾ املعةػية مرتبط ابملةائب
 .نةف اإل اف ح  االبتالء ابلنعم واألمواؿ َيتاج إىل صربم فالةرب فعاًل 

 
 جماهدة النف . 8

َ َلَمػػَ  اْلُمْ ِسػػِنَي" "َوالَّػػِذيَن َجاَهػػُدوا ِفينَػػا لَنَػْهػػِديَػنػَُّهمْ تعػػاىل:  قػػاؿ هللا  م فػػإذا أردت[60العنكبػػوت:] ُسػػبُػَلَنا َوِإفَّ اَّللَّ
كالـ معػروؼ. لكػن هػل جربػت أف  الوصوؿ إىل هللا فهذا يتطلب من  جهاد وجماهدة حقيقية للنف  و هواهتام هذا

جربػػت أف تتنػػازؿ عػػن كربهئػػ  وغػػرورؾ او ؟ هػػل جربػػت أف  و ػػهوات ؟ هػػل تطبقػػه؟ هػػل جربػػت أف ىػػالف نفسػػ 
 أف لسػػن إىل مسػػ ء إليػػ ؟ هػػل جربػػت أف تقػػوؿ إين أخػػاؼ هللا؟ مػػا أعنيػػه هنػػا تسػػام  مػػن اعتػػدى؟ هػػل جربػػت

. لشػهوات  ورغباتػ  ال وألػف ال مبجاهدة النف  أف تقف م  نفس  وقفة رجولة و جاعةم وأف تقوؿ بعلػو صػوت 
وحػالوة لػن تتػذوقها إال بقلبػ م ابلطبػ   امرة تفعلها ارتقاًء وارتفاًعػ ين أخاؼ هللام جرب هذا وستجد يف كله نف  إ
 .الشيطاف وال يرضيه ذل م وهلذا وضعت النقطة التالية لن يسكت

 
 احذر عداوة الشيطاف. 9

رؽ الشػػر والفسػػاد إىل طػػ لػػتكن علػػى حػػذر دائػػم مػػن اتبػػاع خطػػوات الشػػيطافم فإنػػه لػػن ييػػأس منػػ  وسػػيظل ير ػػدؾ
 -النػػار –الةػػراط املسػػتقيم وعػػن اهلدايػػة ليػػوردان مػػورد اهلػػالؾ  بطرقػػه املختلفػػةم أمل تعلػػم أنػػه توعػػد أف يةػػدان عػػن

تكػػوف إال ابالعتةػػاـ اباو   م وحماربػػة الشػػيطاف لػػن[16األعػػراؼ مػػن اةيػػة:] هَلُػػْم ِصػػَراَطَ  اْلُمْسػػَتِقيَم" "أَلَقْػعُػػَدفَّ 
 .واالعتماد عليه

 -:خطوات عملية لذل  جيب أف تتبعهاوهناؾ 
 احملافظة على الةالة يف َجاعة وخاصة صالة الفجر والعةر. 
 (.احملافظة على أذكار الةباح واملساء وأذكار النـو واليقظة )هاـ جًدا 
  احػػرص علػػى جمػػال  الػػذكر والعلػػم فالشػػيطاف يكػػرأ هػػذأ اجملػػال م وسيةػػدؾ عنهػػا بكػػل الوسػػائل واألفكػػار

 .االيت ال تتخيله
  َاألصػػدقاء إذا مل تكػػن    وحيػػًدا أبػػًدا مهمػػا كانػػت الظػػروؼم حػػاوؿ أف تكػػوف يف صػػ بة األهػػل أوِعػػال ت

 .أيكل الذئب من الغنم القاصية فإما م  مبفردؾعِ متزوًجام أو الزوجة واألوالدم ال تَ 
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 قراءة  ية الكرس  وأواخر سورة البقرة. 
  قراءة القر ف وختمه بشكل منتظم حسب استطاعت. 
 
 الدعاء. 10

أتخر كاف يدعو هللا ابهلدايػة والتثبيػت علػى الػدينم ولػتعلم  الذي غفر هللا له ما تقدـ من ذنبه وما -ملسو هيلع هللا ىلص-فرسوؿ هللا 
والػدعاء أف يثبتػ   قلب  بيد هللا وهدايت  هللامػرأ قبػل كػل  ػ ءم فاجتهػد يف الوصػوؿ إىل هللا ابلعمػل أخ  املابمن أف

 .هللا
 
 (1:(:اخللوةعبادة . 11
وال ىػرب  ػا أحػدم فقػط  قيػاـ الليػلم الةػدقاتم مسػاعدة اةخػرين(. خةػ  لنفسػ  عبػادة ال يعلمهػا أحػد عنػ )

هللا يف كػل أعمالػ  تػدرجيًيا إبذف هللا. ويف النهايػة أخػ  املسػلم  بين  وبي هللام فهذا سيساعدؾ كثػمًا علػى أف تراقػب
يف ضػياع األمػة اإلسػالمية  تم  بةالح  أنت أواًلم فاحذر أف تكػوف سػبًبافرد يف هذا اجملتم  وصالح اجمل لتعلم أن 

تَنُةػُروا  "َه َأيػَُّهػا الَّػِذيَن  َمنُػوا ِإفإىل هللا ابلطاعػةم وال تنسػى قػوؿ هللا:  بل كن سبًبا يف االرتقاء  ػا ابرتقائػ  أنػت أواًل 
َ يَنُةرُْكْم َويُػثَػبِّْت َأْقَداَمُكْم"  [7 :] اَّللَّ
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 يىقع إسالو وية/ ركٍ االستشاراخ 
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 دوًمام ال تُعلِّق التزاَم  ابلتزاـ أحٍد  فأنت سُت اَسب وحدؾم وسُتسأؿ عػن كن أنت املُلتزِـ الذي وَددَت أف تُقابِله
-لاللتػزاـم فأنػت يف األصػل لػ  يف رسػوؿ هللا  نفس م ولػن يُغنيػ  قولُػ  هللاف بعػض املُلتػزِمي كػانوا سػبًبا يف ُكْرهػ 

 .للُملتزِـ ا دقيق  م كن أنت النموذج الطيب-ملسو هيلع هللا ىلص- دسنُةم ومطلوب من  اتِّباعه هو ا األسوةُ  -ملسو هيلع هللا ىلص
  

 :وأنت أيها امللتـز
 أفَّ علي  دورًا مهمِّا يف إصالح جمتمع م فال تَنَف  أو تَنعػِزؿ عنػهم عاِمػل البد أف تعلم أن  ُعنوافم وال بد أف تعلم

م هػػو مػػا يُلزِمػػ  بكػػلِّ أقػػواؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-رسػػوؿ هللا  م أفَّ التزامػػ  بطاعػػة هللا واتِّبػػاع َهػػْديالنػػاس خبُلُػػق َحَسػػنم َأ ِهػػر هلػػ
م ساِعْدهم قَػْدر مػا تسػتطي  يف قضػاء حػوائجهم  فاإلنسػاف أسػُم َأصِل  بينهم ابخلمم وانَة  هلم ابلُودِّ  وأفعاؿ اخلمم
 .اإلحساف

 
كم على هذأ املسابولية واألمافتذكَّر دائًما أيها امللتـز أن  عُ     (1).نواف وواجهةم أعاننا هللا وإهَّ
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 يقال: أيها انًهتزيىٌ، خطىج َحى االنتزاو/ حساو كًال انُجار/ يىقع األنىكح  

 

  خامتةخامتة



                                                                                             خطوة رمو االلتزاـ 
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