
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

آياته  تعاىل يف حمكم  اهلل  ُأوُلو  }: يقول  إَِّلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  نَا  َربِّ ِعنِْد  ِمْن  ُكلٌّ  بِِه  آَمنَّا  َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  يِف  اِسُخوَن  َوالرَّ

ِمْن   اْْلَْلَباِب  َلنَا  َوَهْب  َهَدْيَتنَا  إِْذ  َبْعَد  ُقُلوَبنَا  ُتِزْغ  ََّل  نَا  اُب َربَّ اْلَوهَّ َأْنَت  إِنََّك  َرْْحًَة  عمران:  {َلُدْنَك  [، 8-7]آل 

اآليات  هذه  فضله   تضمنت  من  املزيد  ومنحهم  قلوهبم  يف  اإليامن  تثبيت  رهبم  الربانيني  العلامء  سؤال 

 وإنعامه وإحسانه... 

الثبات حتى املامت عىل دين اهلل ف    لهج لساهنم ليلً ولياء والصاحلني ي، كان الفكر الشاغل لألنبياء واْلهم 

الثبات   هناراً  تعاىل:    ،بطلب  قوله  فيهم  يتحقق  وأَّل  الزلل  من  َأْياَمَنُكْم  }واخلوف  َتتَِّخُذوا  َبْينَُكْم َوََّل  َدَخًل 

وَء باَِم َصَدْدُتْم َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوَلُكْم َعَذاٌب  َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِِتَا َوَتُذوُقوا   فيكون حاهلم    [94]النحل:  {َعظِيمٌ السُّ

َفَتَلْتهُ  َما  وَتنُْقُض  َبنَْتُه،  ِتُدُم ما  التي  اجلاهلِة،  املرأِة  َمنُثوًراوغزلتهُ   كتلك  َفَضاَع ُجهُدَها هباًء  َتُكوُنوا  }: ،  َوََّل 

ٍة َأنَكاًثا َتتَِّخُذوَن َأْياَمَنُكْم َدَخًل  تِي َنَقَضْت َغْزهَلَا ِمن َبْعِد ُقوَّ  .[92]النحل: { َبْينَُكمْ َكالَّ

أناس  ارتد  عليه وسلم، وكيف  اهلل  صىل  الكريم  الرسول  وفاة  بعد  ما جرى  التاريخ   لنا  لعل   وقد حكى 

الكريم،  بعضهم   الرسول  يستم  كانوا جيلسون يف جملس  أكلوا معه ورشبوا، ع أو  أو  منه  اجلمعة    ون خطبة 

وأبو بكر الصديق خليفة  حتى بدأوا بالردة عن دين اهلل،  لكن ما إن توفاه اهلل تعاىل وانتقل للرفيق اْلعىل،  

املبرشين  باجلنة،    املسلمني بنفس الوقت يرفع و  سري اجليوش ملحاربتهم  ف   ،لك احلالذيرى  وأحد العرشة 

جيأر   تعاىل  هلل  الطيبات:   هويدعو  إليهيديه  الدعوات  ِمْن  َربَّ  }هبذه  َلنَا  َوَهْب  َهَدْيَتنَا  إِْذ  َبْعَد  ُقُلوَبنَا  ُتِزْغ  ََّل  نَا 

اُب  َأْنَت اْلَوهَّ إِنََّك  ملا يرى بأم عينه كثرة   -العرشة املبرشين باجلنةمع أنه من  -  الثبات   ه يسال،  {َلُدْنَك َرْْحًَة 

   !!لصحابةأو عد من ا   من رأى رسول اهللن هداه اهلل وكان يف مجلة  أمن ارتد وزاغ بعد  

 ... خرة وعقاب ربهاآل، وحيذر   رْحة ربه  وطلب الثبات وعدم الزيغ ينبغي أَّل يفرت عنها لسان مسلم يرجو

املحمود،  باملقام العايل    املبرشومن نزع اهلل حظ الشيطان من صدره،  عند ربه،    هرسول اهلل وهو العليم بقدر

 كان َّل يفرت   ومع ذلك    ،..وأنهأنه و تأخر،ما تقدم من ذنبه وما   املغفور لهه نأو  ربه فريض  سيعطيهنه أبو

 



 

 

))   لسانه         الدعاء  ِدينَِك عن  َعىل  َقلبي  َثبِّْت  الُقلوِب  ُمَقلَِب  و(( َيا  قلبأ،  هو  الزيغ  عن  قلب            بعد 

  اخطأ ملا    اهلل  رسولبحق    مستحيل عقل ورشعا  قيل أن الزيغ والضللولو  َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    الرسول

 قوله.   القائل

ََتَاُف : ))فيقول له أنس  هبذا الدعاء،  لك كان كثريا ما يدعوذومع   َفَهْل  بِِه  بَِك وبام ِجْئَت  آمنَّا  َنبَِي اهللِ،  يَا 

ُيقلُبَها كيَف   : َعلينَا؟ قاَل  َقاَلْت:    َعائَِشةُ   السيدةُ   وروِت ((،  يشاءُ نعم إِنَّ الُقلوَب َبنَي ُأصبعنِي ِمن أصابِع اهللِ 

َقْلبِي َعىَل ِدينَِك ،   َدَعَواٌت َكاَن َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُيْكثُِر َأْن َيْدُعَو هِبَا: َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت ))

عَ   َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنََّك ُتْكثُِر َتْدُعو ، َفَقاَل:  هِبََذا الدُّ
ِ
إِنَّ َقْلَب اآْلَدِميِّ َبنْيَ ُأْصُبَعنْيِ ِمْن َأَصابِِع اهللِ  اء

، َفإَِذا َشاَء َأَزاَغُه، َوإَِذا َشاَء َأَقاَمهُ     ((.َعزَّ َوَجلَّ

كرب  أالزيغ فيه    احتامُل  منِ  :سائل لك أ لو س، وعىل هدى نبيهم وقدوِتم ، سرياً  يف العلمالراسخني دعاء  وهو 

 ؟ اجلاهلم الفاسق الفاجر  أالعامل 

 . الصنف الثايني لكل واحد منا: بالتأكيد ليسوا الراسخني يف العلم إنام هم  هيالبد اجلواب ف

املتمكنونبل  العلامء  هؤَّلء    لكن  منهم  الرشعية   الراسخون  و   بالعلوم  بالثبات  رهبم  بسنة  يدعون  يستنون 

   بطلب الثبات. الكريم الرسول 

الواردة  كو اَّلحاديث  هل   دلتثرة  الرسول  ترداد  كثرة  الدعاءذعىل  الناس    ، ا  خري  صحابته  عىل  وخوفه 

طلت أ فام بالكم بمن بعدهم وقد كثرت الفتن و((،  َخرْيُ النَّاِس َقْريِن : ))فضل ورشفا ومكانة  اْلمة فضل  أو

عىل ورفرفت  برؤوسها  املسلمني  الباطل،  أ  وطُ أوتصدر  لوية  الباطل  والقرعن  هل  والسنة  آبالدين  ن 

   !والرسول الكريم

املسلمني وكثرِت   رِت ثُ وكَ  بني  بينهم  البدع  اهب واستبيحت اَّلعراض وسفكت دماؤهم  ذوامل  ،اخللفات 

 ! غريهم  وبأيدي بأيدهيم

 ما بالكم بنا ونحن أصحاب املعايص واآلثام ، ونحن من غلبْت علينا اْلهواء والشهوات!  

السنتنا   تلهج  ان  بنا  حريا  ليلً   هبذافكان  ه  ،وهناراً   الدعاء  يف  سيام  فيه   ذهَّل  كثرت  التي  أساب    ااْلحوال 

الدنيا  الزيغ بفتات  طمعا  والفتيات  والشباب  والنساء  الرجال  من  كثري  اهلل  دين  عن  وارتد  بشبهات  أ،  و 

 أوهى من بيت العنكبوت. 

 



 

 

 

عاُء بالثَّباِت إ لِل َفَقْط، َبْل ُهَو ذفالدُّ َوَقَع يَف الزَّ ًا جيُب َأْن َيُكوَن َمنَهَجا ثابتًا يف حياٍة املُسلِم، وَليَس بِحق َِمن 

ِحيَح آكُد، َفل ِغنًى ملُؤِمٍن َعْن َربِِه َأْن ُيَثبِّْتُه، َوَلنَا بِاملَعُصوِم، َصىلَّ  لََّم،   اهللُ َعَليِه وَس يف َحقِّ َمن الَتَزَم املنََهَج الصَّ

    حسنٌة. وَصْحبِِه الكِراِم قدوةٌ 

ومن   يثبت،  َّل  اهلل  يثبته  مل  إن  وأنه  اهلل  لتثبيت  افتقاره  القلب  استشعار  وأمهها  أعظمها  أسباب:  وللثبات 

أعظم مداخل الشيطان عىل املسلم أن يوسوس له أن ثباته إنام هو من نفسه، وأن استقامته بكده كل واهلل  

بتثبيت   الشعور  ذاهلل وهدايته، هإنام هو  َلَقْد  }كر قوله تعاىل:  ذعظم سبب لتثبيت اهلل وت أ ا  َثبَّْتنَاَك  َأن  َوَلْوََّل 

ه  ذكاد أن يوافقهم يف بعض الطلبات التي طلبوها منه فنزلت ه  ، [74]اَّلرساء:{كِدتَّ َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيًئا َقلِيًل 

((.  الكلامت فكان بعدها صىل اهلل عليه وسلم يقول:  ))َّل تكلني إىل َنْفيس َطْرَفَة َعنْيٍ

اْلسباب با  أيضًا:  ومن  واملبادرة  الصاحلة  املعروف شيئاً أ ْلعامل  من  حتقرن  ينفعك    ،َّل  بر  فكل خري وكل 

ْيِل  ))  :صىل اهلل عليه وسلم  قال رسول اهلل   كام  عند اهلل فبادر به املُْْظلِِم، ُيْصبُِح َباِدُروا بِاْْلَْعاَمِل فَِتنًا َكِقَطِع اللَّ

قَ  ْنَيا  الدُّ ِمَن  بَِعَرٍض  ِدينَُه  َيبِيُع  َكافًِرا،  َوُيْصبُِح  ُمْؤِمنًا،  َوُيْميِس  َكافًِرا،  َوُيْميِس  ُمْؤِمنًا  ُجُل  ير من  ذحت   ((،لِيلٍ الرَّ

يل،  النبي الكريم أن نستغل اْلوقات يف الطاعات ْلن القادم أعظم سيأيت فتنن حالكات أشد سوادا من الل

 سيكون وقتها رجال يصبحون كفارا ويسمون عىل اَّليامن والعكس بالعكس. 

الدخول يف اإلسلم كافة قال تعاىل:    َتتَّبُِعوا  }ومن اْلسباب  َوََّل  ًة  َكافَّ ْلِم  اْدُخُلوا يِف السِّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 

بِنيٌ  مُّ َعُدوٌّ  َلُكْم  ُه  إِنَّ ْيَطاِن  الشَّ هواك،[208بقرة:  ]ال{ُخُطَواِت  يناسب  ما  الدين  من  تأخذ  انتقائيا  تكن  وَّل   ،  

 فاإلسلم كل َّل يتجزأ. 

َلُه ُروُح اْلُقُدِس  }: ومن اْلسباب اَّلعتناء بالقرآن الكريم واَّلهتامم به حفظا وفهام وتفسريا، قال تعاىل  ُقْل َنزَّ

ِذيَن آَمنُوا ِمْن َربَِّك بِاحْلَقِّ  ى لِْلُمْسلِِمنيَ َوُهًدى وَ  لُِيَثبَِّت الَّ ))إِنَّ قال صىل اهلل عليه وسلم:،[ 102]النحل:  {ُبرْشَ

ُكْم َلْن َتِضلُّ  ُكوا بِِه َفإِنَّ  . وا((َهَذا اْلُقْرآَن َسَبٌب َطَرُفُه بَِيِد اهللَِّ، َوَسَبٌب َطَرُفُه بَِأْيِديُكْم، َفَتَمسَّ

 العاملني. ل اهلل الثبات حتى املامت. واحلمد هلل رب  أ نس 

 

 

 


