
أعمال القلوب - االستقامة 

ما هي االستقامة؟؟؟
االستقامة هي سلوك الطريق املستقيم في كل شيء. 

أنواع االستقامة؟؟
االستقامة في النيات ١.
النية الصالحة باالخالص هلل تعالى وحده. -

االستقامة في االقوال٢.
من الكلمة الطيبة، والكالم السديد في الوقت املناسب مع الشخص املناسب.-
كما قال تعالى:البقرة 263 ((َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر ِمْن َصَدَقٍة يَتْبَُعَها أَذًى -

َواهللَُّ َغِنيٌّ َحلِيٌم)).
طالب العلم عليه أن يستقيم في أقواله ألنه مثل للباقي الناس. -
حديث: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فاليقل خيرا أو ليصمت. -

االستقامة في االعمال ٣.
عدم ترك االعمال الصالحة ولو كانت قليلة. -

في االستقامة علينا السداد واذا لم نستطع املُقاربة، كما أمرنا النبي صلى اهلل 
عليه وسلم:(( سددوا وقاربوا)). واملقاربة ال تعني االكتفاء بالقليل وأنت قادر على 

فعل أكثر.

مع االستقامة في العمل علينا العلم بأن االستقامة واملقاربة ال ينجيان يوم 
القيامة إنما رحمة اهلل وعفوه هي التي تنجي.

حديث: َقاَل رَُسوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم: " اَل يَْدُخُل أََحُدُكُم اْلَجنََّة ِبَعَملِِه " 
َدِني اهللُ ِمنُْه ِبرَْحَمٍة  َقاُلوا: واََل أَنَْت يَا رَُسوَل اهللِ؟ َقاَل: " واََل أَنَا، إاِلَّ أَْن يَتََغمَّ

َوفَْضٍل. ")).



وأيضا بداية االستقامة تكون بأعمال يسيره حتى تتعود النفس عليها. 
سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم أي األعمال أحب إلى اهلل قال: (أدومها وإن قل 

وقال اكلفوا من األعمال ما تطيقون)

ما الذي ينفعك في االستقامة؟؟ ال اله اال اهلل (االخالص) + محمد رسول اهلل 
(االتباع) = العمل الصالح 

الناس على البدعة يستقيمون في عملهم كثيرا وهي أحب االعمال الى -
الشيطان الن الناس في البدعه يحسبونها عمال صالحا ال يحتاج الى التوبة. 

االنسان املستقيم يعيش حياته للحق باإليمان والعمل الصالح. وال تغيره الظروف. 

واملقصد في الحياة العبادة.

والوظيفة في الحياة الدعوة الى اهلل.

ترك االستقامة؟؟؟
نتيجة ترك االستقامة االحساس بالتعب. ((فلما جاوزا قال آتنا غدائنا لقد ١.

لقينا من سفرنا هذا نصبا)). 
ترك االستقامة سبب في مقارنة الشيطان. ٢.

((ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين)).

من أراد االستقامة فليحفظ نفسه من أربعة أمور؟؟؟
اللحظات - حفظ لحظات البصر ١.
 الخطرات - االفكار ٢.
اللفظات ٣.
الخطوات - أقل خطوة تأخذها٤.



آثار االستقامة؟؟
الطمأنينة ١.

فصلت 30 :إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّنَا اهللَُّ ثُمَّ اْستََقاُموا تَتَنَزَُّل َعَليِْهُم امْلاََلِئَكُة أاَلَّ تََخافُوا
 واََل تَْحزَنُوا َوأَبِْشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن

سعة الرزق٢.
الجن 16: َوأَلَِّو اْستََقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة أَلَْسَقيْنَاُهْم َماًء َغَدًقا

االنشراح والحياة الطيبة ٣.
َُّه َحيَاةً طَيِّبًَة  النحل 97: َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمؤِْمٌن فََلنُْحِييَن

َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَمُلوَن

ربنا اهدنا الصراط املستقيم


