
  الثبات وأسبابه  
  اخلطبة األوىل 

  . . . أما بعد
﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم : فاتقوا اهللا أيها املؤمنون كما أمركم ربكم فقال

فعن واعلموا أيها املؤمنون أن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يصرفها كيف شاء  )1(مسلمونَ﴾
إن قلوب بين آدم كلها بني : ((يقول ρρρρمسعت رسول اهللا : عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال

قلوبنا على  اللهم مصرف القلوب صرف: أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث شاء مث قال
لقلب ابن آدم أشد انقالباً من ((: مبيناً شدة تقلب قلوب العباد ρرواه مسلم وقد قال النيب  )2())طاعتك

  : رواه أمحد بسند البأس به وقد قيل )3())القدر إذا اجتمعت غلياناً
يِهسنوال القلب إال أنه يتقلب  وما مسي اإلنسان إال ل 

ومصداق هذا كله مشاهد ملموس يف واقع الناس فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم أصبحت 
وزهرها يابس هشيم فبينا ترى الرجل من أهل اخلري والصالح ومن أرباب التقى والفالح قلبه بطاعة ربه 

ل اخلنا    وبينا ترى الرجل من أه. مشرق سليم إذا به انقلب على وجهه فترك الطاعة وتقاعس عن اهلدى
والفساد أو الكفر واإلحلاد قلبه مبعصية اهللا مظلم سقيم إذا به أقبل على الطاعة واإلحسان وسلك سبيل التقى 

  . واإلميان
أيها اإلخوة املؤمنون إن تذكر هذا األمر لتطري له ألباب العقالء وتنفطر منه قلوب األتقياء وتنصدع له أكباد 

فوالذي ال إله غريه ((: قد قال ρρρρوالنيب ة والعاقبة مستورة واهللا غالب على أمره األولياء كيف ال واخلامتة مغيب
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 

   .متفق عليه، فاهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم )4())النار فيدخلها
  

فيا عباد اهللا عليكم أن جتتهدوا يف أخذ أسباب الثبات وأن حتتفوا ا علماً بأن املقام جد خطري والنتائج ال 
  . ختالف مقدماا واملسببات مربوطة بأسباا وسنن اهللا ثابتة ال تتغري، سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً

                            

  .102: آل عمران) 1(
    .2654أخرجه مسلم يف القدر برقم  )2(
  .23304املقداد بن أسود برقم أخرجه أمحد من حديث ) 3(
  .2643وأخرجه مسلم يف القدر برقم  6594أخرجه البخاري يف القدر من حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه برقم ) 4(



إىل معرفة أسباب الثبات واألخذ ا، فالفنت تترى بالشبهات أيها املؤمنون إننا يف هذه العصور أحوج ما نكون 
عن سرعة تقلب أهل آخر الزمان  ρوالشهوات والقلوب ضعيفة واملعني قليل والناصر عزيز وقد أخرب النيب 

إن بني يدي الساعة فتناً كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً (( : لكثرة الفنت فقال
   . )5())ؤمناً ويصبح كافراً وميسي م

  . لكل واحد منكم أيها احلاضرون أذكر بعض أسباب الثبات عسى اهللا أن ينفعنا ا وأن يثبتنا بالقول الثابت
على احلق واهلدى والدين والتقى الشعور بالفقر إىل تثبيت اهللا تعاىل وذلك أنه  فمن أسباب حصول الثبات

ليس بنا غىن عن تثبيته طرفة عني فإن مل يثبتنا اهللا وإال زالت مساء إمياننا وأرضه عن مكاا وقد قال خماطباً خري 
﴿إذْ يوحي ربك : وقال تعاىل )6(﴾لَيهِم شيئاً قَليالً﴿ولَوال أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِ: خلقه وأكرمهم عليه

كما  )8())ال ومصرف القلوب((: يكثر من قوله ρوكان نبينا  )7(إِلَى الْمالئكَة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آمنوا﴾
  . روى ابن ماجه بسند جيد مما يؤكد أمهية استشعار هذا األمر واستحضاره

﴿يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ : على اخلري والصالح اإلميان باهللا تعاىل قال عز وجل ن أسباب الثباتوم
واإلميان الذي وعد أهله وأصحابه بالتثبيت هو الذي يرسخ يف . )9(﴾الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة

اجلوارح واألركان فليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين ولكن ما وقر يف  القلب وينطق به اللسان وتصدقه
القلب وصدقه العمل فااللتزام الصادق يف الظاهر والباطن واملنشط واملكره هو أعظم أسباب التثبيت على 

فاملثابرة على . )10(وأَشد تثْبِيتاً﴾﴿ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَهم : الصاحلات قال اهللا تعاىل
  . الطاعة املداوم عليها املبتغى وجه اهللا ا موعود عليها باخلري والتثبيت من اهللا مقلب القلوب ومصرفها

على الطاعة واخلري ترك املعاصي والذنوب صغريها وكبريها ظاهرها وباطنها فإن الذنوب  ومن أسباب الثبات
ال يزين (( : فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ρρρρقال من أسباب زيغ القلوب فقد 

ا وهو الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشر
إياكم وحمقرات (( : ρρρρقال رسول اهللا : فعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قالوأما الصغائر . )11())مؤمن 

الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حىت أنضجوا خبزم وإن حمقرات 

                            

ورواه الترمذي يف الفنت من حديث أنس بن مالك  4259أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم من حديث أيب موسى األشعري برقم ) 5(
 ). 105/9جامع األصول ( وسنده جيد  2197برقم 

 . 74: سراءإلا )6(
  . 12: نفالاأل )7(
 . 2092أخرجه ابن ماجه يف الكفارات من حديث عبداهللا بن عمر برقم   )8(
 . 27: إبراهيم )9(
 . 66: لنساءا) 10(
 . 5150أخرجه البخاري يف األشربة برقم ) 11(



  . )12())الذنوب مىت يؤخذ ا صاحبها لكه 
 وكبريها ذاك التقى        خل الذنوب صغريها

 ض الشوك حيذر ما يرى   واصنع كماش فوق أر

  إن اجلبال من احلصى       ال حتقرن  صـغـرية
 

على اإلسالم واإلميان اإلقبال على كتاب اهللا تالوة وتعلماً وعمالً وتدبراً فإن اهللا سبحانه  ومن أسباب الثبات
﴿قُلْ نزلَه روح : للمؤمنني وهداية هلم وبشرى قال اهللا تعاىلوتعاىل أخرب بأنه أنزل هذا الكتاب ايد تثبيتاً 

﴾نيملسلْمى لرشبو دىهوا ونآم ينالَّذ تثَبيل قبِالْح كبر نسِ مفكتاب اهللا هو احلبل املتني  )13(الْقُد
  . والصراط املستقيم والضياء املبني ملن متسك به وعمل

على الصاحلات عدم األمن من مكر اهللا فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد حذر عباده مكره فقال  الثباتومن أسباب 
وقد قطع خوف مكـر اهللا تعـاىل    )14(﴾﴿أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ: عز وجل

: املسيئون كأم أخذوا من اهللا اجلليل توقيعاً باألمان وقال اهللا تعاىلظهور املتقني احملسنني وغفل عنه الظاملون 
  . )15(سلْهم أَيهم بِذَلك زعيم ﴾﴿أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالغةٌ إِلَى يومِ الْقيامة إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ 

 أمن أنت متلكه أتاك توقيع    يا آمناً مع قبحِ الفعل منه أهل

 هذا وإحدامها يف املرء لكه    مجعت شيئني أمناً واتباع هوى

أما احملسنون من السلف واخللف فعلى جاللة أقدارهم وعمق إميام ورسوخ علمهم وحسن أعماهلم فقد 
سلكوا درب املخاوف خيافون سلب اإلميان وانسالخ القلب من حتكيم الوحي والقرآن حىت صاح حاديهم 

  : يقول
 لعلى سبيل العفو والغفران       واهللا ما أخشى الذنـوب فإا

 حتكيم هذا الوحي والقرآن    لكنما أخشى انسالخ القلب من

: فاحلذر احلذر من األمن والركون إىل النفس فإنه مادام نفَسك يتردد فإنك على خطر قال ابن القيم رمحه اهللا
مقلب القلوب وأنه حيول بني املرء وقلبه وأنه تعاىل كل يوم هو يف إن العبد إذا علم أن اهللا سبحانه وتعاىل (( 

شأن يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء وخيفض من يشاء فما 
ربنا ال ﴿: يؤمنه أن يقلب اهللا قلبه وحيول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثىن اهللا على عباده املؤمنني بقوله

  . فلوال خوف اإلزاغة ملا سألوه أن ال يزيغ قلوم﴾ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا
                            

  ). 389السلسلة (وسنده جيـد  3627أخرجه أمحد من حديث أيب هريرة برقم ) 12(
  . 102: لنحلا )13(
  . 99: ألعرافا) 14(
 . 40- 39: لقلما) 15(



: على اهلدى واحلق سؤال اهللا التثبيت فإن اهللا هو الذي يثبتك ويهديك قال اهللا تعاىل ومن أسباب الثبات
بِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ويضلُّ اللَّه الظَّالمني ويفْعلُ اللَّه ما ﴿يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّا

فأحلوا على اهللا تعاىل بالسؤال أن يربط على قلوبكم ويثبتكم على دينكم فالقلوب ضعيفة . )16(يشاُء﴾
: املؤمنني أسوة حسنة فإن من دعائهموالشبهات خطافة والشيطان قاعد لك باملرصاد ولك فيمن تقدمك من 

﴿ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا ال تنبما ذكره اهللا تعاىل و. )17(﴾ر
وقد كان أكثر دعاء النيب . )18(﴾علَى الْقَومِ الْكَافرِينربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا ﴿: عنهم
ρ :))19())يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك( .  

 

                            

 . 27: براهيماإ )16(
 . 8: آل عمران)17(
  . 250: البقرة )18(
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