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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم ِن الرَِّحيمِ 
 - ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإذ ا ل ِقيُتْم ِفئ ًة ف اْثُبُتوا و اْذُكُروا اللَّه  ك ِثيرًا

 .45األنفال: ل ع لَُّكْم تُْفِلُحون  
 -  بَّن ا اْغِفْر ل ن م ا ك ان  ق ْول ُهْم ِإال أ ْن ق اُلوا ر  ْسر اف ن ا فـي و  ا ُذُنوب ن ا و اِ 

ث بِّْت أ ْقد ام ن ا و اْنُصْرن   ل ى اْلق ْوِم اْلك اِفِرين  أ ْمِرن ا و  آل  ا ع 
 .147عمران:
 - ْل ْوال أ ْن ث بَّْتن اك  ل ق ْد ِكْدت  ت ْرك ُن ِإل ْيِهْم ش ي  ئًا ق ِليلً و 

 .74اإلسراء:
 - قِّ ِلُيث بِّت  الَِّذين  آم ُنوا و ُهدًى بِّك  ِباْلح  ل ُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن ر  ُقْل ن زَّ

ُبْشر ى ِلْلُمْسِلِمين     .102النحل: و 
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 ...مقدمةال
 ه، ونعوذُ ونستهدي   ه،ه، ونستغفرُ ه ونستعينُ هلل، نحمدُ  الحمد   إنَّ 

ه اهلل فل ا، من يهدِ أعمالنِ  ا ومن سيئاتِ سنِ أنف باهلل من شرورِ 
اهلل  ال إله إالَّ  وأشهد أنَّ  ،له فل هادي   له، ومن يضللْ  مضلَّ 
 ه.ه ورسولُ عبدُ  محمداً  أنَّ  وأشهدُ  ،له ال شريك   ،هوحد  
 ....ا بعدأمَّ 

، الفتنُ  ت فـيهر  ثُ ك   فـي زمن   يعيشون   اليوم   المسلمين   فإنَّ 
 الجسامِ  والخطوبِ  ،والنوازلِ  يا والمحنِ وعمَّت فـيه من البل

 اإلسلم شريعةً  هم عن منهجِ ذلك بسبب بعدِ  ، وكلُّ الكثيرُ  الشيءُ 
 األممِ  طِ لتسلُّ  فـي بلدهم، ثمَّ  ي المعاصي والمنكراتُ وتفشِّ  ،وعقيدةً 
عن  والدعاةِ  العلماءِ  ، ولتقاعسِ فكريًا وعسكريًا واقتصادياً  الكافرةِ 
 .ه توعيًة مبصرةً ه بدينِ ، وتوعيتِ المسلمِ  ابِ لشبا تِ يم في تثبواجبهِ 

نَّ  ين فـي بالدِّ  كُ هو التمسُّ الصادُق  عليه المسلمُ  ا يحرُص ممَّ  وا 
 والشرورِ  من الفتنِ  والعصمةُ  جاةُ ه النَّ فيالحياة، ف مناحي جميعِ 

 ى اليوم  نر   أنْ  فسِ فـي النَّ  ا يحزُّ وممَّ  ،والمكائد فـي هذا العصر
، وتنازلوا عن ارِ فَّ الكُ  دتنا قد ارتموا فـي أحضانِ نفرًا من بني جل

عتوًا ونفورًا  إالَّ  الكفارُ  مُ هُ اهلل تعالى؛ فما زاد   ألعداءِ  دينهم مداهنةً 
 وامتهانًا للمسلمين. ،بتعاليمهِ  كِ مسُ به بالتَّ  واستخفافاً  عن اإلسلم،

ى ى بأدن  تعال م اهللُّ ما حــرَّ  إلى تحليلِ  ــوءِ السُّ  علماءُ  ا عمد  لمَّ 
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 وامتناعِ  اهلل تعالى، عن دينِ  كان ذلك سببًا فـي الصدِّ ف الحيلِ 
 فـيه. الكثيرين من الدخولِ 

نَّ  ه قلب   ت  بِّ ث  يُ  أنْ  وجلَّ عزَّ  اهلل   يسأل   أنْ  للمسلمِ  ا يجبُ ممَّ  وا 
من  كثير   عنه قلوب   ه عنه، كما صرف  يصرف   وأالَّ  ،ينعلى الدِّ 
ْن تُ  :، قال تعالىالخلقِ  ْن ِفي اأْل ْرِض ُيِضلُّوك  ع ْن و اِ  ِطْع أ ْكث ر  م 

ْن ُهْم ِإالَّ ي ْخُرُصون   األنعام  س ِبيِل اللَِّه ِإْن ي تَِّبُعون  ِإالَّ الظَّنَّ و اِ 
116. 
   :الثَّباتمعنى 
 لغة: الثَّبات

.ُـ  ث ب ت   :ي اللغةفـ الثَّباتُ  ويقال: ثبت  ث باتًا، وثُبوتًا: استقرَّ
،بالمكان: وث    . ُيقال: فلن  ورزانة   ث بات ًة، وثُُبوت ًة: صار ذا حزم   ُبت 

، على األمرِ  معناه الرسوخُ و  ،الق د م. فهو ث ْبت   القلب، وثابتُ  ثابتُ 
 ومنه: ،راسخ   ثابت   وكلُّ  ،ضع  ه خ  وبابُ  ثبت   الشيءُ  رسخ  يقال: )

 حِ حزُ ز  أو الت   ،حول  التَّ  وعدمُ  اسخون فـي العلم(، والمداومُة عليِه،الر 
 من بابِ  الشيءُ  ثبت  الصحاح: " لى غيره. جاء فـي مختارِ إ

إذا لم  قمُ ه السَّ وأثبت   ،اه أيضً ت  ه، وثبَّ ه غيرُ ا أيضا، وأثبت  وثباتً  ،دخل  
له  ورجل   ،القلبِ  ثابتُ  :أي ،بسكون الباء ت  بْ ث   ورجل   ،يفارقه
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 بكذا إالَّ  ال أحكمُ  وتقولُ  ،بفتح الباء أي ثبات   ،ةِ عند الحمل   ت  ب  ث  
 ( 1)العقل". الثابتُ  والثبيتُ  ،ة  ج  حُ بِ  :بفتح الباء أي ت  ثب  ب  

 اصطلحًا: الثَّباتُ 
 المستقيم،الصراط  فـي طريقِ  االستمرارُ هنا:  الثَّباتعني بن  

، ريقِ هذا الطَّ  بمقتضياتِ  وااللتزامُ ربِّ العالمين،  وهو صراطُ 
برُ و  برُ به، و  على القيامِ  الصَّ فـي واالبتلءات األذى  لِ تحمِّ ب الصَّ

برُ  ،ذلك سبيلِ  ، اعاتِ والطَّ  الخيرِ فعِل على  المداومةِ على  والصَّ
 .وتعالى منه تقرًبا هلل سبحانه للستزادةِ  الدائمِ  والسعيِ 
 األخُ  ظلَّ ي   أنْ " ه:بقولِ  الثَّبات  ا البنَّ  حسنُ  اإلمامُ  ف  عرَّ قد و 

ت ، وتطاول  ةُ دَّ ت المُ د  عُ ا ب  غايته، مهم   عامًل مجاهدًا فـي سبيلِ 
بإحدى  ى اهلل على ذلك، وقد فاز  ى يلق  ، حتَّ واألعوامُ  السنواتُ 

مَّ  ،ا الغايةُ ، فإمَّ نِ ي  سن  الحُ  ِمن  اْلُمْؤِمِنين  : هايةفـي النِّ  ا الشهادةُ وا 
ِمْنُهْم  ى ن ْحب ُه و  ل ْيِه ف ِمْنُهْم م ْن ق ض  د ُقوا م ا ع اه ُدوا اللَّه  ع  ال  ص  ِرج 

م ا ب دَُّلوا ت ْبِديلً    (2)".23األحزاب: م ْن ي ْنت ِظُر و 
على  القلبِ  أي ثبوتُ  ،بالقلبِ  قُ ما يتعلَّ  الثَّباتِ ومن معاني 

، وال عنه انتقاالً  ا عليه ال يرومُ ه مقيمً ، مع كونِ تعالىه هلل تِّ حبم
ه له ه وطنًا، وجعل  قلبِ  له فـي سويداءِ  ، قد اتخذَّ واالً بغي عنه ز  ي  

                                                           

 .1/35مختار الصحاح: أبو بكر محمد الرازي  - 1
 . 363سسة اإلسلمية صمجموعة الرسائل: اإلمام حسن البنا، المؤ  - 2
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لوي وال على العهد ال ي   وقلبهُ  اسياتُ الرَّ  الجبالُ  تزولُ  ،سكناً 
ذا فتر   (1)ر.يتغيَّ   ال يقبلُ  معين   فهنالك حد   المسلم، المرءِ  ةُ ت همَّ وا 

نْ  قصير  عنه أو التَّ  التنازل   ، أن يتوب   ه فل يلبثُ ت قدمُ زلَّ  فـيه، وا 
 ذلك هو حالُ ها، ا كان قبل  خيرًا ممَّ  وبةِ ا كان بعد التَّ م  وربَّ 
  .الثَّبات لقِ بخُ  صفُ تَّ المُ 

 :بدايات الطريقفي  حماس  
الهداية  طريقِ  إلى بداياتِ  ون  يحنُّ اليوم  شبابـًا  كثيرًا ما نجدُ 

حماسـًا،  قون  ، ويتدفَّ نشاطًا وحيويةً  والدعوة التي كانوا فـيها أكثر  
 ةِ عن دائر  ، ويبتعدونِ ننِ السُ  على دقائقِ  فـي الحرصِ  ويبالغون  

 وتفترُ  لُّ وتكِ  ،فوُس النُّ  ملُّ ت   ، ثمَّ فضًل عن الحرامِ  ،بهاتِ الشُ 
يكونوا  الشباب بأنْ  عن العمل، ويكتفى بعُض  ، ويتقاعُس الهممُ 

 -والعياذ باهلل - ن ينقلبُ هم ممَّ المسلمين، بل بعضُ  ةِ من عامَّ 
 رون  ويسخ   إلى اهلل عوة  يعادون الدَّ ممَّن،  ـيغدون  ه، ف  على أعقابِ 

المصير  تقريرِ  ها إذًا معركةُ من سبيلها، إنَّ  رون  حذِّ ها، ويُ ن أهلِ م
هم هؤالء ينقصُ  . وأمثالُ الثَّباتأِم  على األعقابِ  بين االرتدادِ 
 ولكن باإلخلصِ  ،أو غاية   لهم هدف   يستبينُ  ، ولمْ اإلخلُص 

 فـي طريقِ  المشاقُ  صغرُ ، وت  عوةِ الدَّ  فـي طريقِ  المتاعبُ  هونُ ت  

                                                           

 . 2/320بائع الفوائد: ابن القيم  - 1
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 واصل   عظيمة   وغاية   صحيح   له هدف   ، ومن كان  القلبِ  هدايةِ 
رسوُل ه، قال هدف   ق  قِّ ح  ، ويُ مبتغاه   ى يصل  ه حتَّ ه بنهارِ ليل   ه  جهد  

 بلغ   ومن أدلج   ،أدلج   : "من خاف  السلمُ و  الصلةُ اهلل عليه 
 (1)،"اهلل الجنةُ  سلعة   إنَّ  ال  ، أاهلل غالية   لعة  سِ  إنَّ  ال  ، أالمنزل  
 فقد تكونُ  الدنيا، من عرضِ  شيء   : إرادةُ اإلخلصِ  حالةِ  وعكُس 
من  شيء   ألجلِ  أو تعليمهُ  مهُ علُّ أو ت   ،هجهادُ  يكونُ  ه أودعوتُ 

 لِ فـي أوَّ  ط  ق  ، وس  ط  خِ وس   ع  ه جزِ له مرادُ  الدنيا، فإذا لم يحصلْ 
ِمن   :. قال اهلل تعالىتالفة   والمركبةُ  ،إذًا فاسد   فالوقودُ  ؛ريقِ الطَّ   و 

ْن  ْير  اْطم أ نَّ ِبِه و اِ  اب ُه خ  ْرف  ف ِإْن أ ص  ل ى ح  النَّاِس م ْن ي ْعُبُد اللَّه  ع 
ِسر  الدُّْني ا و اْْلِخر ة  ذ ِلك  ُهو   ل ى و ْجِهِه خ  اب ْتُه ِفْتن ة  اْنق ل ب  ع  أ ص 

ِمن  النَّاِس م ْن ي ُقوُل آم نَّ  وقال: ،11الحج: اْلُمِبينُ  اْلُخْسر انُ  ا و 
اء   ل ِئْن ج  ع ل  ِفْتن ة  النَّاِس ك ع ذ اِب اللَِّه و  ِباللَِّه ف ِإذ ا ُأوِذي  فـي اللَِّه ج 
بِّك  ل ي ُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا م ع ُكْم أ و  ل ْيس  اللَُّه ِبأ ْعل م  ِبم ا فـي  ن ْصر  ِمْن ر 

  .10 العنكبوت: ُصُدوِر اْلع ال ِمين  
 
 

                                                           

، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم 334/ 4، 7851رواه الحاكم  -1
 .3/633. 2450يخرجاه، والترمذي 
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 :تالثَّبا ومواطنُ  صورُ 
 بعضها: ، نكتفـي بذكرِ كثيرة   الثَّبات ومواطن   صور  إنَّ 

 فـي الفتن: الثَّباتُ : الً أو 
  ا منها:نذكُر هنا بعضً   أحاديث الفتن:

ى اهلل اهلل صلَّ  عن أبي هريرة رضى اهلل عنه قال: قال رسولُ  -1
 صبحُ ، يُ ظلمِ الليل المُ  فتنًا كقطعِ  م: "بادروا األعمال  عليه وسلَّ 

 يبيعُ  ،كافراً  ويصبحُ  ،ي مؤمناً مسِ ي كافرًا، ويُ مسِ ويُ  مؤمنًا، جلُ الرَّ 
 (1)من الدنيا". ض  ر  ع  ه بِ دين  
ى اهلل اهلل صلَّ  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسولُ  -2

ى لق  ويُ  ،الفتنُ  وتظهرُ  ،العلمُ  ويقبُض  ،الزمانُ  م: "يتقاربُ عليه وسلَّ 
اهلل ؟ قال:  يا رسولُ  ا الهرجُ ، وقالوا: ومالهرجُ  ويكثرُ  ،حُ الشُّ 

 (2)".القتلُ 

                                                           

باب الحث على المبادرة باألعمال قبل  118، 1/110رواه مسلم  -1
فتن كقطع الليل باب ما جاء ستكون  ،219،4/487تظاهر الفتن، الترمذي 

 المظلم.    
باب ما قيل فـي الزالزل واْليات، مسلم  ،989،1/350البخاري -2
، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فـي آخر 4/2057،2672

 الزمان.  



9 

على  أشرف   صلَّى اهلل عليِه وسلَّم بي  النَّ  أنَّ  ثمَّ  :عن أسامة -3
ى ي ألر  إنِّ  ،ىما أر   ن  هل تروْ  :قال   ثمَّ  ،المدينة من آطامِ  أطم  

   (1)ر".طْ القِ  عِ مواقِ م ك  كُ بيوتِ  خلل   تنِ الفِ  مواقع  
 :صلَّى اهلل عليه وسلَّماهلل  لُ عن أبي هريرة قال: قال رسو  -4
ْير  ِمن  " ْير  ِمن  القاِئِم، والقاِئُم فيها خ  س ت ُكوُن ِفت ن  القاِعُد فيها خ 

ْير  ِمن  السَّاِعي، وم ن ُيْشِرْف لها  الماِشي، والماِشي فيها خ 
ًأ أْو م عاًذا ف ْلي ُعْذ بهِ  د  م ْلج  قال  وفـي رواية: (2)".ت ْست ْشِرْفُه، وم ن وج 

: أال  " :صلَّى اهلل عليه وسلَّم ثُمَّ ت ُكوُن ِفْتن ة  القاِعُد  إنَّها س ت ُكوُن ِفت ن 
ْير  ِمن  السَّاِعي  ْير  ِمن  الماِشي فيها، واْلماِشي فيها خ  فيها خ 

ْق بإِبِلِه، إل ْيها. أال   ل ْت، أْو وق ع ْت، فم ن كان  له إِبل  ف ْلي ْلح  ، فإذا ن ز 
ْق  وم ن كان تْ  ْق بغ ن ِمِه، وم ن كان ْت له أْرض  ف ْلي ْلح  له غ ن م  ف ْلي ْلح 

: يا ر سول  اهلِل، أر أ ْيت  م ن ل ْم ي ُكْن له إِبل   بأ ْرِضِه قال  فقال  ر ُجل 
 ، ر  ج  دِِّه بح  : ي ْعِمُد إلى س ْيِفِه ف ي ُدقُّ عل ى ح  ؟ قال  وال غ ن م  وال أْرض 

                                                           

، 6651،6/2589، باب آطام المدينة،1779، 2/664رواه البخاري  -1
، 2885،4/2211ها، مسلمباب الغرفة والعلية المشرفة فـي السطوح وغير 

 باب نزول الفتن كمواقع القطر.   
، باب خروج النار وقال أنس قال النبي 6/2605، 6703رواه البخاري  -2

ل  أشراط الساعة نار  تحشُر الناس  من المشرق إلى  صلَّى اهلل عليه وسلَّم: أوَّ
 ، باب نزول الفتن كمواقع القطر.4/2211، 2886المغرب، رواه مسلم 



10 

طاع  النَّجاء ، اللَُّهمَّ هْل ب لَّْغُت؟ اللَُّهمَّ هْل ب لَّْغُت؟ ثُمَّ ِلي ْنُج إِن اْست  
: يا ر سول  اهلِل، أر أ ْيت  إْن  : فقال  ر ُجل  اللَُّهمَّ هْل ب لَّْغُت؟ قال 
فَّْيِن، أْو إْحد ى الِفئ ت ْيِن،  ِد الصَّ ُأْكِرْهُت حتَّى ُيْنط ل ق  بي إلى أح 

ب ِني ر ُجل  بس ْيِفِه، أ ر  : ي ُبوُء بإْثِمِه ف ض  ْو ي ِجيُء س ْهم  ف ي ْقُتُلِني؟ قال 
، وي كوُن ِمن أْصحاِب النَّارِ  ْثِمك   ( 1)".وا 

 اهلل ليلةً  رسولُ  استيقظ سلمة رضي اهلل عنها قالت: عن أمِّ  -5 
 وماذا أنزل   ،اهلل من الخزائنِ  اهلل ماذا أنزل   سبحان   :عًا يقولُ زِ ف  

 فربَّ  ،ين  لِّ ص  لكي يُ  جراتِ الحُ  صواحب   ظُ ؟ من يوقِ الفتن من
 (2)".فـي اْلخرةِ  فـي الدنيا عاريةً  كاسية  

صلَّى اهلل : ُكنَّا مع ر سوِل اهلِل قال عن عبد اهلل بن عمرو -6
ِمنَّا  عليِه وسلَّم ْنِزاًل ف ِمنَّا م ن ُيْصِلُح ِخب اء ُه، و  ْلن ا م  ، ف ن ز  في س ف ر 

ِمنَّا م ن هو ش ِرِه، إْذ ن اد ى ُمن اِدي ر سوِل اهلِل  م ن ي ْنت ِضُل، و  في ج 
ْعن ا إلى ر سوِل اهلِل  اِمع ًة، ف اْجت م  ة  ج  ل  لَّى اللَُّه عليه وسلَّم : الصَّ ص 
قًّا  : إنَّه ل ْم ي ُكْن ن ِبي  ق ْبِلي إالَّ كان  ح  لَّى اللَُّه عليه وسلَّم ، ف قال  ص 

يْ  ت ُه عل ى خ  ُيْنِذر ُهْم ش رَّ ما عليه أ ْن ي ُدلَّ ُأمَّ ِر ما ي ْعل ُمُه لهْم، و 
س ُيِصيُب  ِله ا، و  اِفي ُته ا في أ وَّ نَّ ُأمَّت ُكْم هِذه ُجِعل  ع  ي ْعل ُمُه لهْم، وا 

                                                           

 .4/2211، 2887رواه مسلم باب نزول الفتن كمواقع القطر -1
، 6/2591، 6657باب العلم والعظة بالليل، 115،1/54رواه البخاري، -2

 باب ال يأتي زمان إال الذي بعده شر منه.   
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قُِّق ب ْعُضه ا ب ْعًضا،  ت ِجيُء ِفْتن ة  فُير  ء ، و ُأُمور  تُْنِكُرون ه ا، و  آِخر ه ا ب ل 
ت ِجيُء الِفْتن ُة في قوُل  ت ِجيُء و  الُمْؤِمُن: هِذه ُمْهِلك ِتي، ثُمَّ ت ْنك ِشُف و 

بَّ أ ْن ُيز ْحز ح  ع ِن النَّاِر،  الِفْتن ُة، في قوُل الُمْؤِمُن: هِذه هِذه، فم ن أ ح 
ِنيَُّتُه و هو ُيْؤِمُن باللَِّه و اْلي وِم اْلِخرِ  نَّة ، ف ْلت ْأِتِه م  ل  الج  ُيْدخ   (1)".و 

ير قال حدَّث ِني كرُز الُخزاعي قال: قال عن عروة بن الزب -7
: يا رسول  اهلِل هل لهذا اإلسلِم ِمن ُمنتًهى؟ قال: "ن عم  أعرابي 
ل ه عليهم، قال: ثمَّ ماذا  م  أدخ  م ن ُيِرِد اهلُل ِبِه خيًرا ِمن عر ب  وعج 
: ثمَّ تق ُع فتن  كالظلم"، قال: كلَّ واهلِل يا رسول   يا رسول  اهلِل؟ قال 

هلِل، قال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: "بلى والَّذي نفسي بيِده ا
بعض  فخيُر  فيها أ ساِود  ُصبًّا يضِرُب بعُضكم رقاب  ل تعوُدنَّ 

النَّاِس يوم ئذ  ُمؤمن  ُمعتِزل  في ِشْعب  ِمن الشِّعاِب يتَّقي اهلل  ويذ ُر 
 (2)".النَّاس  ِمن شرِّه

 ةِ فـي هذه األمَّ  علتْ جُ  قال ثمَّ  ،هعن علي رضي اهلل عن -8
 فتنة   ثمَّ  ،ة  عامَّ  فتنة   ثمَّ  ،خاصة   فتنة   ثمَّ  ،عامة   فتنة   ،فتن   خمُس 

                                                           

باب وجوب  ،3/1742، 1842، مسلم 2/191، 6793رواه أحمد  -1
 الوفاء ببيعة الخلفاء األول فاألول.  

  13/287، 5956ابن حبان رواه  -2
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 رُ صيِّ التي ت   المطبقةُ  ماءُ الصَّ  العمياءُ  تأتي الفتنةُ  ثمَّ  ،خاصة  
 ( 1)".فـيها كاألنعامِ  الناس  

 ومن أنواع الفتن:
 ال:الم   فتنةُ 

ا أ ْمو اُلُكْم و أ ْوالُدُكْم ِفْتن ة  و أ نَّ اللَّه  ِعْند ُه و اْعل مُ قال تعالى:  وا أ نَّم 
ِظيم   ا أ ْمو اُلُكْم و أ ْوالُدُكْم  وقال تعالى: .28األنفال: أ ْجر  ع  ِإنَّم 

 بلء   ، قال مقاتل: أيُّ 15التغابن: ِفْتن ة  و اللَُّه ِعْند ُه أ ْجر  ع ِظيم  
 ةِ فل تطيعوهم فـي معصي   :ابن عباسقال  ،اْلخرةِ  عنِ  وشغل  
 واألوالد   األموال   أنَّ  وجلَّ الى، وقال الزَّجاُج: أعلم هم اهلُل عزَّ اهلل تع

مفتون  اإلنسان   فإنَّ  ،األوالد فـي جميعِ  وهذا عامُ  ،هبِ  فتنون  ا يُ ممَّ 
بولده ألنه ربما عصى اهلل تعالى بسببه، وتناول الحرام ألجله، 

وقال تعالى:  (2)ه اهلل تعالى.م  ص  ع   نْ م   إالَّ ووقع فـي العظائم 
  ل ن ُكون نَّ ِمن دَّق نَّ و  ِمْنُهْم م ْن ع اه د  اللَّه  ل ِئْن آت ان ا ِمْن ف ْضِلِه ل ن صَّ  و 

لَّْوا و ُهْم ُمْعِرُضون   ت و   :التوبة ف ل مَّا آت اُهْم ِمْن ف ْضِلِه ب ِخُلوا ِبِه و 
ان ا ُثمَّ ِإذ ا ف ِإذ  . وقال تعالى: 75-76 ا م سَّ اإلنسان ُضر  د ع 

ل ِكنَّ  ل ى ِعْلم  ب ْل ِهي  ِفْتن ة  و  ا ُأوِتيُتُه ع  ًة ِمنَّا ق ال  ِإنَّم  ْلن اُه ِنْعم  وَّ خ 
                                                           

، وقال: هذا حديث صحيح 4/485، 8350رواه الحاكم فـي المستدرك  -1
                            اإلسناد ولم يخرجاه.

 .2/160إغاثة اللهفان: ابن قيم الجوزية  -2
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. وفى الترمذي من حديث كعب 49الزمر: أ ْكث ر ُهْم ال ي ْعل ُمون  
 ،فتنةً  ة  أمَّ  لكلِّ  "إنَّ  :اهلل يقولُ  رسول   سمعتُ  :ابن عياض قال

 (1)".ي المالُ تِ مَّ أ   وفتنةُ 
 الجاه والمنصب: فتنةُ 

بَُّهْم ِباْلغ د اِة قال تعالى:  و اْصِبْر ن ْفس ك  م ع  الَِّذين  ي ْدُعون  ر 
ي اِة الدُّْني ا  ْنُهْم ُتِريُد ِزين ة  اْلح  ْين اك  ع  و اْلع ِشيِّ ُيِريُدون  و ْجه ُه و ال ت ْعُد ع 

 ومن فتنةِ ، 28الكهف: أغفلنا فلبه عن ذكرنا نْ و ال ُتِطْع م  
 كبرِ التَّ  أسباب   ركب   من متواضع   ، فكمْ والمنصبُ  ،الوظيفةُ  الجاه:

 ه فصار  وظيفت   استغلَّ  من عفـيف   ه، وكمْ ه ومنصبِ بسبب وظيفتِ 
فـي أدنـى  ارعً وِ  ه، بعد أْن كانجاء   بأي طريق   ،همًا إلى المالِ نـ  

ع ال يتورَّ  أو جاه صار   ،منصب   صاحب   بح  ا أصفلمَّ  ،بهاتِ الشُّ 
ه ورؤسائه، ألقران   الباطل   نُ يزيِّ  المحرمات، بل أصبح   عن ارتكابِ 

 على عباد اهلل تعالى. رُ اهلل بأدنـى الحيل، ويتكبَّ  محارم   ويستحلُّ 
ى اهلل قال صل   -المال والجاه-وعن خطورة الفتنتين السابقتين 

لها من  بأفسد   فـي غنم   لِ رسِ أُ  انِ جائع م: "ما ذئبانِ عليه وسلَّ 

                                                           

، باب ما جاء أن فتنة هذه األمة فـي المال، وقال هذا 2336الترمذي،  -1
 حديث حسن صحيح.
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 حرص   والمعنى أنَّ  (1)لدينه". رفِ والشَّ  المالِ  على المرءِ  حرصِ 
من الذئبين الجائعين  ينِ فسادًا للدِّ  أشدُّ  والشرفِ  على المالِ  المرءِ 
 للغنم.

 أشدُّ  اه واالستجابة إلغراءات المناصب هي فتنة  الجَّ  فتنة  إنَّ 
على  أناسًا يصبرون   ء بالضرَّاء، فقد نجدُ االبتل بلًء من فتنةِ 

 بنجاح   ةِ في اجتياز هذه المحن قون  االبتلء بالضرَّاء، وُيوف  فتنِة 
ا ذلك وجدن   االبتلء بالسرَّاء، من أجلِ  في ش ر كِ  سقطون  بينما ي  
ه من هذه على أمتِ  فُ وَّ خ  يت   صلَّى اهلل عليِه وسلَّم نا الكريم  رسول  
ا الف ْقر  أْخش ى فيقول عل ،الفتنة يه الصلة والسلم: "م 
ل ْيُكم ل ْيُكم الدُّْني ا ك م   ع  ل ِكنِّي أْخش ى أْن تُْبس ط  ع  ل ى م ْن و  ا ُبِسط ْت ع 
ا أْهل ك ْتُهْم". ،ُكْم ف ت ن اف ُسوه ا ك م ا ت ناف س وه ال  ك ان  ق ب ُتْهِلك ُكْم ك م  و 

(2) 
لها  وينشدُ  الخير   ةِ لألمَّ  دُ على م ن يري ما يجبُ  ل  أوَّ  ولعلَّ 
وبرزوا،  موا الصفوف  الذين تقدَّ  من حالِ  د  يتأكَّ  أنْ  والريادة   السيادة  

                                                           

، باب ما جاء فـي الحرص وما 3228رواه ابن حبان فـي صحيحه  - 1
يتعلق به، ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحرص على 

-3/456المال والشرف، إذ هما مفسدان لدينه، اإلمام أحمد فـي المسند 
 .5496، وهو فـي صحيح الجامع 460

 .3712البخاري:  - 2
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ذا ما فسدوا فاقرأْ  هم صلح  صلح   ألنَّ   على األتباعِ  لألتباع، وا 
 .لم  السَّ 

سبق لم ي   عسير   اإلسلميون المتحان   عاةُ الدُّ  ُض يتعرَّ  واليوم  
أو  ،السلطان في وزارة   على عرشِ  عُ ربُّ لهم أن خبروه وهو التَّ 

، أو ما سوى ذلك من ة  محليَّ  أو لجنة   ،نواب   أو مجلسِ  ،هيئة  
االقتدار والسيطرة، كما  فتنةِ  ه أمام  نفس   المرءُ  ويجدُ  ،مكنِ التَّ  مواقعِ 

 على تمجيدِ  االستبدادِ  في عهودِ  ه م ْن يكون قد درج  ْن حولِ رى مِ ي  
غرائه بالتعالي،  ،همقامِ  وتعظيمِ  ،لطةِ السُ  صاحبِ  اْلمرِ  وا 

بنفسه على أي  وال يردُّ  ،طارق   ه لكلِّ باب   ال يفتح   له بأنْ  واإليحاءِ 
 إالَّ  اُس فل يراه النَّ  ،ه ثمين  وقت   اْلخرين بأنَّ  شعر  يُ  ، وأنْ هاتف  

 المقامِ  يكون فيها صاحبُ  أعراف   ووفق   خاصة   في أجواء  
ه نتِ د  س   من خللِ  إالَّ  إليه أحد   الحديثِ  في م  ال يتقدَّ  ، وأنْ هابِ المُ 

 ه فلن  ما هو عليه لم يبلغه ألنَّ  نسى أنَّ ه، وقد ي  المحيطين بعرشِ 
ى من ه سيرق  أنَّ  يظنُّ  ،ه مجدًا موهوماً يبني لنفسِ  فيروحُ  ،فحسب
 لكي يبذل   ،هُ ه والمؤسسة التي انتدبتْ إلى إخوانِ  ةِ الحاجَّ  دون   خللهِ 
 ها، فتكونُ مقاصدِ  ه في تحقيقِ ويسعى جهد  ه في خدمتها، نفس  

ل، ما يؤمِّ  بصاحبها إلى غيرِ  ي  تنتهِ  أنْ  ُبدَّ التي ال لألمانةِ  الخيانةُ 
ه ألهلِ  ُص خل  الذي ال يُ  ؛ ألنَّ اُس ه النَّ ويتجاوزُ  في االمتحانِ  فيسقطُ 

هذا فضًل عن  ،شيئًا عند اْلخرين يكون   ه ال يمكن أنْ ومؤسستِ 
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آلي؛ عالي وال الـتَّ فيه التَّ  حُ صلُ ال ي   دين   مرُ فيه أ ما نحنُ  أنَّ 
؛ وبطانة المرء أخطر عليه من شيطانه إن الناس   يرفعِ  التواضعُ ف

 ه اهللوالعمل الذي يحبُّ  تعالى لم يزرع في روعهم مخافة اهلل
 .ه تعالىنصحًا خالصًا لوجهِ  صح ألولي األمرِ ، وهو الن  تعالى

. ورفعتك إلى ما .عوةالدَّ  فلةِ إلى قا فل ُتذهل يا من انتسبت  
مَّ ك وأسوتِ نبيِّ  قِ لُ عن خُ  فيه اليوم   أنت   صلَّى اهلل عليِه  د  ك ُمح 
ك إخوانِ  ك في ذواتِ ذاتِ  ومحوِ لجميع الخلق.  بالتواضعِ  وسلَّم

ه ت  الذي تبوأ   أو المركزِ  نصبِ من الم   ال تجعل   المؤمنين، وأنْ 
 ،نفسك   ترى غير   ويجعلك أالَّ  ،مهأنفاس   اسِ على النَّ  تُ بِ كْ هيلمانًا يُ 
 فيما ظهر   ، وتكابرُ همحقَّ اْلخرين  وتغمطُ  ،ك  أيِ لر  إالَّ  وال ترتاحُ 

ه ال ريشِ ب المنتفش   وأنت أدرى بأنَّ  ،ًا وزهواً عتوًا وعلو فيه خطؤك 
 وللذبابةُ  ،إلى انقراض   وهو ال محالة   ه،ى عودُ وال يقو   ،هأمرُ  يطولُ 
 على جبل   كالواقفِ  رُ المتكبِّ ": ذا قيل  ل ،منه اسِ عند النَّ  أرفعُ 

 رُ بِ ما الكِ "، وقيل أيضًا: "صغارًا ويرونه صغيراً  اس  يرى النَّ  شاهق  
ه إلى فِ فيصرِ  ،بهِ  ه أين يذهبُ لم يدِر صاحبُ  حمق   فضلُ  إالَّ 
 ".رِ ب  الكِ 
" تحت رشد في كتاب "المسامحمد أحمد الراالمربي األستاذ  ذكر

ه: ل   فقيل   ارؤي سفيان الثوري حزينًا يومً ه أنَّ  (:عنوان )دموع المربي
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ى ، حتَّ هم لفترة  حدُ ا أ  معن   مُ لتزِ ي   ،اني  الدُ  ا ألبناءِ ا متجرً ن  رْ قال: صِ ف ؟ك  ال  م  
 ه قاضيًا أو عامًل..!!جعل نفس   :مإذا تعلَّ 
 كثير   في حياةِ  المؤلمةُ  ها الحقيقةُ إنَّ " قائًل: اشدُ الرَّ  األستاذُ  قُ علِّ يُ     
 من حيازة   همن  كِ م  التي تُ  واللباقة   الفصاحة   هم الدعوةُ م  علِّ تُ  عاة،الدُّ  من

 تصيرُ  فقدْ  .!؟روا واستنكفوابَّ ك  وت  ، روات  ، فإذا حازوها: ف  جيدة   فرص  
ا موظفً  ى إذا صارحتَّ  ،اأحيانً  ها الفردُ لزمُ نيا، ي  الدُ  ألبناءِ  امتجرً  عوةُ الدَّ 
ها وانفرد يبني ك  ر  ت   اخبيرً  اتصاصيً ا أو اخيً ا جامعأو أستاذً  اكبيرً 

 فُ تِ ا كِ ، وغدً عاةُ لها الدُّ يتقب نْ أ جبُ ي   مِ ق  لْ الع   مرارة   ة  رَّ مُ  كلمة   !ه!مستقبل  
ا وْ ق  روا وارت  بُ فإذا ك   ،اصغارً  هم هذه الدعوةُ الذين حملتْ  لكثرةِ  يئنُّ  عوةِ الدَّ 

ا عن وْ فتخل   ،افتروا عليهاو  بلْ  روا لها،كَّ ن  روا وت  بَّ ك  ت   لياعُ  ادات  وحملوا شه
فيها وفي  عنِ ها والطَّ نتقادِ هم الهم وأقلم  وأعملوا أفكار   ،همالتزامِ 

 ٠!!!رموزها
 ة:وج  الزَّ  فتنةُ 

ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإنَّ ِمْن أ ْزو اِجُكْم و أ ْوالِدُكْم قال اهلل تعالى: 
ْن ت ْعُفوا ت ْغِفُروا ف ِإنَّ اللَّه  غ ُفور   ع ُدو ًا ل ُكْم ف اْحذ ُروُهْم و اِ  ت ْصف ُحوا و  و 

 م: "فتنةُ ى اهلل عليه وسلَّ اهلل صلَّ  وقال رسولُ  ،14التغابن: ر ِحيم  
قال ابن القيم فـي اْلية: وقال  (1)ه".ه ونفسِ ه ومالِ فـي أهلِ  جلِ الرَّ 

                                                           

، 141مسلم  باب الصلة كفارة. ،11/196، 502 البخاري - 1
نه يأرز بين 1/128 ،باب بيان أن اإلسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا وا 

 المسجدين.   
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الِدُكْم ع ُدو ًا ل ُكْم ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإنَّ ِمْن أ ْزو اِجُكْم و أ وْ : تعالى
من  كثير   هُ ما يفهمُ  من هذه العداوةِ  المرادُ  ، وليس  ف اْحذ ُروُهمْ 

 ةِ المحبَّ  ما هي عداوة  ، بل إنَّ ةاحادوالم غضاء  الب   ها عداوةُ أنَّ  اسِ النَّ 
، دقةِ الصَّ بذِل و  العلمِ  مِ لُّ ع  ، وت  والجهادِ  عن الهجرةِ  لآلباءِ  الصادةِ 
عند  جاء  ، كما فـي رِّ البِ  وأعمالِ  ينِ الدِّ  ذلك من أمورِ  وغيرِ 

عن هذه اْلية؟  ه رجل  ل  ابن عباس وقد سأ   الترمذي من حديثِ 
 بيَّ يأتوا النَّ  فأرادوا أنْ  ،مكة   أسلموا من أهلِ  هؤالء رجال   :قال

ا وْ ت  فلما أ   ،اهلل يأتوا رسول   عوهم أنْ هم أن يد  هم وأوالدُ فأبى أزواجُ 
يعاقبوهم،  وا أنْ قد فقهوا فـي الدين همُّ  اس  نَّ اهلل ورأوا ال رسول  
ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإنَّ ِمْن أ ْزو اِجُكْم  قوله: تعالى اهللُ  فأنزل  

 (1).اْلية و أ ْوالِدُكْم ع ُدو ًا ل ُكْم ف اْحذ ُروُهمْ 
 األوالد: فتنةُ 

ا أ ْمو اُلُكْم و أ ْوالقال تعالى:  ُدُكْم ِفْتن ة  و أ نَّ اللَّه  ِعْند ُه و اْعل ُموا أ نَّم 
ِظيم   ا وقال تعالى: .28األنفال: أ ْجر  ع  أ ْمو اُلُكْم و أ ْوالُدُكْم  ِإنَّم 

ي ا أ يُّه ا ، وقال تعالى: 15التغابن: ِفْتن ة  و اللَُّه ِعْند ُه أ ْجر  ع ِظيم  
م ْن ي ْفع ْل الَِّذين  آم ُنوا ال ُتْلِهُكْم أ ْمو اُلُكْم و ال أ وْ  الُدُكْم ع ْن ِذْكِر اللَِّه و 

                                                           

، باب ومن سورة التغابن. قال 5/419، 3317سنن الترمذي  - 1
 .هذا حديث حسن صحيح :الترمذي
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اِسُرون   ى اهلل عليه ، وقال صلَّ 9المنافقون: ذ ِلك  ف ُأول ِئك  ُهُم اْلخ 
 (1)."ة  حزن  مُ  مبخلة   ،ة  مجبن   الولدُ ": وسل م
 ، وانتظار  استدراج   األمرِ  هي فـي نفسِ  واألوالدِ  المالِ  ع  امت إنَّ 

ولهذا قال اهلل تعالى على لسان نوح:  ،خسارة   ، وزيادةُ ال إكرام  
 َّل ُدُه ِإال و  اُلُه و  ْوِني و اتَّب ُعوا م ْن ل ْم ي ِزْدُه م  ق ال  ُنوح  ر بِّ ِإنَُّهْم ع ص 

س اراً   .21نوح: خ 
  -االضطهاد والطغيان والظلم : فتنةُ 

اُب  :وجلَّ قول اهلل عزَّ  تمثيل   أروع   يمثُل هذه الفتنةِ  ُقِتل  أ ْصح 
ا ي ْفع ُلون  ا ل ى م  ل ْيه ا ُقُعود  و ُهْم ع  ُقوِد ِإْذ ُهْم ع  أْلُْخُدوِد النَّاِر ذ اِت اْلو 

. وروى البخاري عن خباب بن 9-4البروج: ِباْلُمْؤِمِنين  ُشُهود  
صلَّى اهلل عليِه : شكونا إلى رسول اهلل رضي اهلل عنه قال األرت
)قد  فقال عليه السلم: ة،الكعب فـي ظلَّ  بردةً  وهو متوسد   وسلَّم

 ،فـيها جعلُ يُ فـ   ،له فـي األرض حفرُ ـيُ ف   جلُ الرَّ  ذُ ؤخ  كان من قبلكم يُ 
 طُ ويمشَّ  ،صفـينِ نِ  جعلُ ـيُ ف   ،هعلى رأسِ  بالمنشار، فـيوضعُ  اءُ ج  ـيُ ف  
ه ذلك عن صدُّ ا ي  ، فم  هه وعظمِ لحمِ  ، من دونِ الحديدِ  أمشاطِ ب

                                                           

هذا حديث صحيح على شرط  ، وقال:4769،3/179رواه الحاكم  - 1
اه، ابن ماجة فـي سننه باب بر الوالد واإلحسان إلى مسلم ولم يخرج

 .7037، وهو فـي صحيح الجامع 2/305،أبو يعلى 3665البنات،
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غاة الظالمين، قال الطُّ  من فتنةِ  تعيذُ يس المسلم   ولذا فإنَّ  (1).ه"دينِ 
بَّن ا ال ت ْجع ْلن ا ِفْتن ًة ِلْلق ْوِم  اهلل تعالى: كَّْلن ا ر  ل ى اللَِّه ت و  ف ق اُلوا ع 
م ْن : تعالى ، وقال85يونس: الظَّاِلِمين   ْيت  أ ْنت  و  ف ِإذ ا اْست و 

ْمُد ِللَِّه الَّذِ  ل ى اْلُفْلِك ف ُقِل اْلح  ان ا ِمن  اْلق ْوِم الظَّاِلِمين  م ع ك  ع   ي ن جَّ
قَُّب ق ال   وقال تعالى:، 28،29المؤمنون: اِئفًا ي ت ر  ر ج  ِمْنه ا خ  ف خ 

ِني ِمن  اْلق ْوِم الظَّاِلِمين   ر ب  اللَُّه ، 21القصص: ر بِّ ن جِّ و ض 
ِلي ِعْند ك  ب ْيتًا فـي  م ث ًل ِللَِّذين  آم ُنوا امرأة ِفْرع ْون  ِإْذ ق ال ْت ر بِّ اْبنِ 

ِني ِمن  اْلق ْوِم الظَّاِلِمين   ن جِّ ِلِه و  م  ِني ِمْن ِفْرع ْون  و ع  ن جِّ نَِّة و   اْلج 
 .11التحريم:

 -:(2)وقال الشاعر
 واإليلمِ  عذيب  فوا عن التَّ كُ    مغاضباً  غاةِ الطُ  فـي وجهِ  وصرختُ 

 عظام وطحنتم قبل الممات  وهلل لمَّا قطعتم لحمي أذىً 
 امِ للحك   وال نافقت   كلَّ   محمد     بي عن هدي النَّ  ما زغتُ 

، ففـي بن حنبل   أحمدُ  إلمامُ : االظلمةُ  مُ الحكَّا ن فتنهُ وممَّ      
 كانت محنةُ  -المعتصمالخليفة على يد - هـ220 عام رمضان  

 يِ وِ ى شُ حتَّ  ياطِ بالسَّ  ربِ حيث ضُ  ،الكريم القرآن اإلمام أحمد فـي
فأطلقوا  ،م ما طلبوهُ هُ جبْ يُ  ، ولمْ ه ثبت  ه، ولكنَّ عقلُ  وزال  ه، جسمُ 

                                                           

 . 3/1322، 3416البخاري رقم  - 1
 .50-49وليد األعظمي: أغاني المعركة ص  - 2
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نيا ه. قال هلل بن العلء: "شيئان لو لم يكونا فـي الدُّ اح  سر  
 اُس أحمد بن حنبل، لوالها لصار النَّ  محنةُ  :إليهما اُس النَّ  الحتاج  
 (1)".األقفال   اسِ للنَّ  ه فتح  بن إدريس الشافعي فإنَّ  ، ومحمد  ةً جهميَّ 

ال فتنةُ   -:الدَّج 
ال فتنةُ حيا الم   نِ ت  فِ  من أعظمِ  إنَّ  ى اهلل عليه قال صلَّ  ،الدَّج 
 رأ األرض منذ ذ على وجهِ  ها لم تكن فتنة  إنَّ  اُس ها النَّ "يا أيُّ  م:وسلَّ 

ال من فتنةِ  أعظم   اهلل آدم   : فاثبتوا اُس ها النَّ ، أيَّ اهلل يا عباد   ..الدَّج 
وكون  (2)."..اه قبلي نبي  ا إيَّ ه  صفْ ي   لمْ  ةً م صفه لكُ ف  صِ ي سأ  فإنِّ 

الفتنة   بدعواه لإللهية بعُض  ا اقترن  م  الفتن لِ  أعظم   ابِ الكذَّ  الدَّج 
صلَّى اهلل الن بي  نَّ إ . ثمَّ بها الخلقُ  ن  تِ فُ  ى بشبهات  الخوارق، وأت  
 من عذابِ  بك   ي أعوذُ إنِّ  لة اللهمَّ كان يدعو فـي الصَّ عليِه وسلَّم 

ال المسيحِ  من فتنةِ  بك   وأعوذُ  ،قبرِ ال  من فتنةِ  بك   ، وأعوذُ الدَّج 
ى اهلل صلَّ  اهلل رسولُ  : قال  مات، عن أبي هريرة قال  حيا والم  الم  

 يقول اللهمَّ  ،من أربع   باهللِ  كم فليستعذْ أحدُ  هدَّ ش  م: "إذا ت  عليه وسلَّ 
 فتنةِ  نْ وم ،القبرِ  ومن عذابِ  ،م  جهنَّ  من عذابِ  بك   ي أعوذُ إنِّ 
الالمسيح  فتنةِ  ومن شرِّ  ،اتا والمم  حي  الم   عن  وثبت   (3).الدَّج 

                                                           

 .9/181حلية األولياء لألصفهاني:  - 1
 .7752انظر صحيح الجامع  2/1359رواه ابن ماجة  - 2
 .1/412، 588،589رواه مسلم رقم  -3
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من  آيات   عشر   ظ  فِ من ح  " ه قال:أنَّ صلَّى اهلل عليِه وسلَّم النبي 
ال من فتنةِ  م  صِ عُ  الكهفِ  سورةِ  لِ أوَّ   اهُ ما يلق   وفـي أشدِّ  (1)".الدَّج 

ال يخرجُ  حين   المسلمون من الفتنِ  يمينـًا وشمااًل،  يثُ ، ويعالدَّج 
التي صلَّى اهلل عليِه وسلَّم اهلل  لرسولِ  ة  األساسيَّ  الوصية   فإنَّ 
أي الزموه  (2)اهلل اثبتوا". "يا عباد   :ه حينذاكي بها أمت  وصِ يُ 

 .وداوموا عليهِ 
 ض  عرَّ ، فإذا ت  ها الفتنُ سببُ  القلوبُ  التي تصيبُ  التقلباتِ  إنَّ 
الذين  البصيرةِ  أصحابُ  إالَّ  فل يثبتُ  راءِ والضَّ  راءِ السَّ  لفتنِ  القلبُ 
 .أخلصوا توحيد هم ودين هم هلل تعالىو  هم،قلوب   اإليمانُ  ر  عمَّ 

ى وعن مراحل ثبات القلوب وزيغها أمام الفتن يقول النبي صلَّ 
عودًا  كالحصيرِ  على القلوبِ  ضت الفتنُ رِ عُ " :ماهلل عليه وسلَّ 

ها أنكر   قلبِ  وأيُّ  ،سوداءً  فـيه نكتةً  تْ كت  بها ن  شرِ أُ  قلب   عودًا، فأيُّ 
 على قلبين، على أبيض   ى يصيُ ، حتَّ بيضاء   فـيه نكتةً  تْ ت  نك  

واْلخر  ،واألرُض  ما دامت السمواتُ  ه فتنة  ضرُّ فا، فل ت  الصَّ  مثل  
 منكرًا، نكرُ وال يُ  عروفًا،م   عرفُ جخيًا ال ي  مُ  كالكوزِ  ،مربداً  أسودُ 

                                                           

فـي صلة المسافر، باب فضل سورة الكهف وآية  809 رواه مسلم -1
 الكرسي.

، 2240الترمذي  ،4/575، 4/538،8614، 8508رواه الحاكم  -2
 .    4070،2/1356، باب ما جاء فـي فتنة الدجال. وسنن ابن ماجة 4/510
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 رُ أي تؤثِّ  )عرض الحصير(: ومعنى( 1)."همن هوا ب  رِ شْ ما أُ  إالَّ 
 عليه. ومعنى النائمِ  الحصير فـي جنبِ  كتأثيرِ  فـي القلبِ  الفتنُ 

، مجخيًا: أي مقلوبًا قد خالطه سواد   شديد   )مربدًا( بياض  
 منكوسًا. 

 فـي الجهاد: الثَّبات  ب األعداء   أمام   الثَّباتُ : ثانياً 
كما ثبت  ،ة المعاركفـي ساح الثَّبات :الثَّباتومن صور 

بيُّ  بَّن ا اْغِفْر ل ن ا ُذُنوب ن ا  هم، وكان قولهم:ون من األنبياء وأتباعِ الر  ر 
ن ا ث بِّْت أ ْقد ام  ْسر اف ن ا فـي أ ْمِرن ا و  بَّن ا ، 147آل عمران: و اِ  ق اُلوا ر 

ل ى الْ  ن ا و اْنُصْرن ا ع  ث بِّْت أ ْقد ام  ْبرًا و  ل ْين ا ص   ق ْوِم اْلك اِفِرين  أ ْفِرْغ ع 
ل وْ  :تعالى ، وقال250البقرة: أ نَُّهْم ف ع ُلوا م ا ُيوع ُظون  ِبِه ل ك ان   و 

ْيرًا ل ُهْم و أ ش دَّ ت ْثِبيتاً  ِإْذ  إذ يوحي: تعالى وقال ،66النساء: خ 
بُّك  ِإل ى اْلم لِئك ِة أ نِّي م ع ُكْم ف ث بُِّتوا الَِّذين  آم ُنوا س ُأْلِقي فـي  ُيوِحي ر 

ُقُلوِب الَِّذين  ك ف ُروا الرُّْعب  ف اْضِرُبوا ف ْوق  اأْل ْعن اِق و اْضِرُبوا ِمْنُهْم 
ُيث بُِّت اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا  :تعالى ، وقال12األنفال: ُكلَّ ب ن ان  

ُيِضلُّ  فـي اْْلِخر ِة و  ي اِة الدُّْني ا و  اللَُّه الظَّاِلِمين   ِباْلق ْوِل الثَّاِبِت فـي اْلح 
ي ْفع ُل اللَُّه م ا ي ش اءُ  ل ُه ُروُح : تعالى وقال .27إبراهيم: و  قل ن زَّ

                                                           

، باب 144،1/129، ومسلم 23328،5/386،504رواه اإلمام أحمد  - 1
نَّ  ،ابيان أن اإلسلم بدأ غريبا وسيعود غريبً  ه بأرز بين المسجدين، واللفظ وا 

 له.
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ُبْشر ى  قِّ ِلُيث بِّت  الَِّذين  آم ُنوا و ُهدًى و  بِّك  ِباْلح  اْلُقُدِس ِمْن ر 
ًة ِإْذ ُيغ شِّيُكُم النُّع اس  أ م ن   :تعالى وقال 102النحل: ِلْلُمْسِلِمين  

ْنُكْم ِرْجز   ُيْذِهب  ع  ُكْم ِبِه و  اًء ِلُيط هِّر  اِء م  ل ْيُكْم ِمن  السَّم  ُل ع  ُين زِّ ِمْنُه و 
ُيث بِّت  ِبِه اأْل ْقد ام   ل ى ُقُلوِبُكْم و  ِلي ْرِبط  ع  ، 11األنفال: الشَّْيط اِن و 

ُنوا ِإْن ت ْنُصُروا اللَّه   :تعالى وقال ُيث بِّْت  ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم  ي ْنُصْرُكْم و 
ُكمْ    .7محمد: أ ْقد ام 

الذين قال اهلل  طالوت   إمرة   تحت   الصابرةُ  وكما ثبتت الفئةُ 
ْبرًا  فـيهم: ل ْين ا ص  بَّن ا أ ْفِرْغ ع  اُلوت  و ُجُنوِدِه ق اُلوا ر  ُزوا ِلج  ل مَّا ب ر  و 

ث بِّْت أ ْقد ام ن ا مؤمن أن يلتجئ ، وفـي ذلك توجيه لل250البقرة: و 
اهلل  بأمرِ  ةِ هذه األمَّ  بناءُ أ ب  إلى اهلل طالبـًا منه التثبيت، وخوطِ 

 .45األنفال: ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإذ ا ل ِقيُتْم ِفئ ًة ف اْثُبُتوا تعالى:
الطريق إلى  دأُ فهو بِ  الثَّباتُ ا فأمَّ " :فـي ظللهقطب  يقول سيدُ 

هم عدوَّ  دري الذي آمنوا أنَّ هما، وما ي  قين أغلبُ الفري ثبت  فأ   ،صرالنَّ 
ه ال يرجو من مون، ولكنَّ كما يأل   ه يألمُ ا يعانون، وأنَّ ممَّ  يعاني أشدَّ 

ه! ه وقلب  أقدام   تُ فـي اهلل يثبِّ  له من رجاء   اهلل ما يرجون، فل مدد  
، وما الذي هم وينهارُ عدوُّ  أخرى فسينخذلُ  هم لو ثبتوا لحظةً وأنَّ 

ا الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: إمَّ  أقدام   يزلزلُ 
مَّ  الحياة الدنيا، وهو  إالَّ  ؟ بينما عدوهم ال يريدُ صرُ ا النَّ الشهادة وا 
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له  ها، وال حياة  له وراء   على هذه الحياة التي ال أمل   حريص  
 (1)له سواها!؟". بعدها، وال حياة  

، حفِ من الزَّ  ننا الفرارُ فـي دي الكبائر   واعلم أخي المسلم أنَّ 
صلَّى اهلل اهلل  وصى بها رسولُ ولذلك كان من الوصايا التي أ  

يَّ  بن جبل: معاذ  عليِه وسلَّم  نْ  ،حف  من الزَّ  اك والفرار  "وا   هلك   وا 
ذا أصاب  اُس النَّ   ألنَّ  (2)وأنت فـيهم فاثبت".، موتان اس  النَّ  ، وا 

، خوفًا ورهبةً  العدوِ  فـي نفوسِ  عُ وقِ ، ويُ المؤمنين قوةً  يزيدُ  الثَّبات  
ت العدو، وقد كان شمِّ ويُ  ديق  خذل الصَّ التي يُ  المواقف   وتزعزعُ 

هذا المعنى يوم األحزاب،  قُ يعمِّ صلَّى اهلل عليِه وسلَّم رسول اهلل 
"لوال أنت  بطنه، وهو يقول: ، وقد وارى الترابُ التراب   وهو ينقلُ 
 علينا، وثبت   السكينة   فأنزلْ  ،الين  وال ص   ،وال تصدقنا ،ما اهتدينا
 وا علينا، إذا أرادوا فتنةً غ  ب   قد األعداء   القينا، إنَّ  األقدام إنْ 

 (3).ا"أبينً 
هم هم أو موقعُ مهما كان دورُ  اع القرارِ من صنَّ  ه مطلوب  إنَّ 

كانت  فـيها، سواء   ثبتوا بدًأ من أعلى سلطة  ي   أنْ  ةِ فـي هذه األمَّ 
                                                           

 .1515فـي ظلل القرآن ج/ - 1
 .5/238، 22128 رواه أحمد - 2
باب حفر الخندق.  3/1103، 3/1043،2870 ،2680رواه البخاري - 3

 الخندق. باب الرجز فـي الحرب ورفع الصوت فـي حفر
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أو  ،أو ثقافـيةً  أو اجتماعيةً  اقتصاديةً أو  ها سياسيةً صلحيت  
 ،ينُ اها الدِّ رس  ثبتوا على المبادئ التي أ  ي   ا أنْ ، عليهم جميعً ةً دعوي  

 هم وتفاصيلحياتِ  سس  أُ  ويمِ الق   هِ اهلل ومنهاج ليقيموا على شرعةِ 
على  الثَّبات  منهم  ومطلوب   ،معاملتهم، وحركتهم، وبناء مواقفهم

أو  ة اإلسلم،األمَّ  كيدون  الذين ي   األعداءِ  ةِ ومعادا المؤمنين، والءِ 
 صرِ النَّ  عواملِ  من أهمِّ  وهذا األمرُ  ها،ظاهروا عليها أعداء  يُ 

ا ، وعاملين، وشعوبً ا وقادةً المسلمون حكامً  ، فلو أحسن  مكينِ والتَّ 
لهزموا  القويِّ  هذا السلحِ  استخدام   ة  إسلميَّ  وحركات   وجماعات  

، على البلء   اس  النَّ  المؤمنون هم أصبرُ و . هزيمة   هم شرَّ عدوَّ 
 ات، عرفوا قصر  مَّ لِ ، وأرضاهم نفسًا فـي المُ دائدِ هم فـي الشَّ وأثبتُ 
 ماهُ ني  دُ  تكون   فلم يطمعوا أنْ  ،الخلود الدنيا بالنسبة لعمرِ  عمرِ 
ْير  ِلم نِ : ةِ نَّ الج   قبل   ةً جنَّ   اتَّق ى ُقْل م ت اُع الدُّْني ا ق ِليل  و اْلِخر ُة خ 

ي اُة الدُّْني ا ِإالَّ م ت اُع اْلُغُرورِ . 77النساء: م ا اْلح  آل  و 
 من الخليقة   وع  اهلل فـي هذا النَّ  ة  وعرفوا سنَّ . 185عمران:

فـي  اإلرادة، واالستخلف   ةِ حريَّ  بنعمة   )اإلنسان( الذي ابتلي  
ل ْقن ا  ِإنَّاأولي أجنحة  يكونوا ملئكةً  يطمعوا أنْ  األرض، فلم خ 

ل ْقن ا اإلْنس ان   ل ق دْ ، 2اإلنسان: اإلْنس ان  ِمْن ُنْطف ة  أ ْمش اج  ن ْبت ِليهِ  خ 
 .4البلد:. ِفي ك ب د  
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فـي  بلءً  اسِ النَّ  هم أشدُّ هم أنَّ ورسلِ  همأنبيائِ  نِ ن  وعرفوا من سُ 
يطمعوا أن  استمتاعًا بزخرفها، فلم اسِ النَّ  الدنيا، وأقلُّ  الحياةِ 
أم حسبتم أن تدخلوا  :حسنة   يرًا منهم، ولهم فـيهم أسوة  نوا خيكو 

يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء  الجنة ولما
والذين آمنوا معه متى نصر  والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

 .214البقرة اهلل، أال إن فـي نصر اهلل قريب
ه آدم، وناح ب فـيالطريق تعابن القيم: يا مخنث العزم... قال

إبراهيم، وتعرض للذبح إسماعيل،  النارفـيه نوح، وألقي فـي 
  ذبح السيد الحصور يحيى.ونشر بالمنشار زكريا، و 

 اإلسلم: على منهج الثَّباتثالثًا: 
ل ى ش ِريع ة  ِمن  اأْل ْمِر ف اتَِّبْعه ا و ال : قال تعالى ْلن اك  ع  ع  ثُمَّ ج 
ف اْحُكْم ب ْين ُهْم  ، وقال:1الجاثـية: ِذين  ال ي ْعل ُمون  ت تَِّبْع أ ْهو اء  الَّ 

ع ْلن ا  قِّ ِلُكلٍّ ج  اء ك  ِمن  اْلح  ل  اللَُّه و ال ت تَِّبْع أ ْهو اء ُهْم ع مَّا ج  ا أ ْنز  ِبم 
ل ِكْن  ع ل ُكْم ُأمًَّة و اِحد ًة و  ل ْو ش اء  اللَُّه ل ج  ِمْنه اجًا و  ًة و  ِمْنُكْم ِشْرع 

ْير اِت ِإل ى اللَّهِ لِ  ُكْم فـي م ا آت اُكْم ف اْست ِبُقوا اْلخ   .48المائدة: ي ْبُلو 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل  وقال اهلل تعالى:

 منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلً عليه فمنهم من قضى نحبه و 
عندهم ، وهي ثوابت   ممبادؤهادقين الصَّ  جال  الرِّ  ، إنَّ 23األحزاب:

، ال ال يلينُ  م إصرار  م وما يملكون، لديهِ أغلى من أرواحهِ 
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برُ  :اُص قال الخوَّ  .يعرفون التنازل    على أحكامِ  الثَّباتُ  الصَّ
 (1).ةِ نَّ والسُّ  الكتابِ 
 ريقِ فـي الطَّ  مضيئة   اهلل شمعة   على دينِ  الثَّبات صاحب   إنَّ 
 األحوال؛ بتبدلِ  لُ وال يتبدَّ ، اسِ النَّ  كلُّ  ر  ولو تغيَّ  رُ ال يتغيَّ  المظلمِ 
هلل تعالى، تراه فتى  وتضحية   ه بذل  حيات   كلَّ  ه قد جعل  بل إنَّ 

الحات. الصَّ  متحفزًا لفعلِ  متحمسًا. فشابا  متوقدًا نشاطًا. فكهلً 
 .والمعروفِ  البرِّ  فـي أبوابِ  فـي الخيرات، ويسابقُ  فشيخًا يسارعُ 

 عند الممات: الثَّباترابعًا : 
 علي اإلسلم إلى الممات، فقال: الثَّباتِ اهلل تعالى ب ر  لقد أم

 َّقَّ تُق اِتِه و ال ت ُموُتنَّ ِإال و أ ْنُتْم  ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا اتَُّقوا اللَّه  ح 
 اهلل إبراهيم إمامِ  نبيِّ  ةُ وهو وصيَّ ، 102 آل عمران: ُمْسِلُمون  

ى ِبه ا  ل تعالى:كما قا ،من بعده ، ويعقوبالحنفاء لبنيه و و صَّ
ي ْعُقوُب ي ا ب ِنيَّ ِإنَّ اللَّه  اْصط ف ى ل ُكُم الدِّين  ف ل  ِإْبر اِهيُم ب ِنيِه و 

المؤمنون الصالحون ف. 132البقرة: ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ ْنُتْم ُمْسِلُمون  
إن  الذين قالوا  فـيهم:يثبتهم اهلل تعالى عند الممات، وقال اهلل 

اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة أال تخافوا وال تحزنوا ربنا 
 أهل   إنَّ  .30فصلت: بالجنة التي كنتم توعدون وابشروا

                                                           

 .1/9ابن القيم  عدة الصابرين: - 1
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، اتِ م  الم   عند   باتِ للثَّ  وجلَّ عزَّ  اهللُّ  يوفقهمُ  ةِ والسنَّ  لحِ الصَّ 
أو  ه،وجهُ  ل  هله  فـينطقون بالشهادتين. وقد ُيرى من هؤالء من ت  

 :همأرواحِ  خروجِ  عند   استبشارُ  وهذا نوعُ  ،طيبة   ئحة  هرت منه راظ  
ي اِة يقول اهلل تعالى: ) ُيث بُِّت اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا ِباْلق ْوِل الثَّاِبِت فـي اْلح 

ي ْفع ُل اللَُّه م ا ي ش اءُ  ُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمين  و  فـي اْْلِخر ِة و   الدُّْني ا و 
فـي  الثَّبات   حرمون  هم يُ فإنَّ  والفجورِ  الكفرِ  هلُ ا أ. وأمَّ 27إبراهيم:

، الموتِ  عند   بالشهادةِ  لفظ  فل يستطيعون التَّ  ،كربةً  األوقاتِ  أشدِّ 
ل ْو ت ر ى ِإِذ الظَّاِلُمون  فـي و  : ةِ م  اتِ الخ   سوءِ  وهذا من علماتِ 

ا أ ْنُفس ُكُم اْلي ْوم  أ ْخِرُجو  غ م ر اِت اْلم ْوِت و اْلم لِئك ُة ب اِسُطو أ ْيِديِهمْ 
ُكْنُتْم  قِّ و  ل ى اللَِّه غ ْير  اْلح  ا ُكْنُتْم ت ُقوُلون  ع  ْون  ع ذ اب  اْلُهوِن ِبم  ُتْجز 

 : قلْ هعند موت   جل  للرَّ  قد يقالُ  ،93األنعام: ع ْن آي اِتِه ت ْست ْكِبُرون  
ه لعلَّ  ها، أول  قو  يرفُض  ه يمينًا وشمااًل،رأس   كُ اهلل، فـيحرِّ  إالَّ  ال إله  

 أو كلماتِ  بألحان   نُ دِ نْ د  يُ  ه:موتِ  عند   وآخرُ  ال يدري ما يقول،
فـي الدنيا،  تعالى اهلل م عن ذكرِ هُ شغلتْ  هذه األمور   . ألنَّ أغنية  
 هم.ت على قلوبِ واستول  
                    :اعاتِ على الطَّ  بالمداومةِ  الثَّباتُ  :خامساً 

 اعات، فالمطلوبُ على الطَّ  لمداومةُ ا :الثَّباتِ من أهم  صور 
 م:ى اهلل عليه وسلَّ عليها، قال صلَّ  والمداومةُ  ها المثابرةُ فـي بعضِ 
ى اهلل له بيتـًا فـي ن  ب   ةِ نَّ من السُ  ركعة   ي عشرة  ت  نْ على ثِ  "من ثابر  
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ويقول كل  ،الحديث حبيبة راويةُ  أمُّ  تقولُ  وفـي رواية   (1)".ةِ نَّ الج  
 : "ما- من رجال السند والنعمان بن ثابتمن عمرو بن أوس 

".هُ ت  عْ مِ نَّ منذ س  هُ ركت  ت   رضي اهلل عنها عن  عائشة وتقول (2)نَّ
وكان يقول أحب العمل " قال: صلَّى اهلل عليِه وسلَّمرسول اهلل 

 ت العمل  ل  إذا عمِ  "وكانت عائشةُ  (3)ما داوم عليه صاحبه". اهلل
 العملِ  أيُّ  م:وسلَّ ى اهلل عليه هلل صلَّ ا رسول   ل  ئِ سُ  وحين   (4)".هُ لزمتْ 
نْ أدومُ " إلى اهلل؟ قال: أحبُّ  صلَّى اهلل  محمد   آلُ  ، وكان  قلَّ  ه وا 

 ( 5)إذا عملوا عمًل أثبتوه". عليِه وسلَّم
                                                           

، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 1/502، 728مسلم  -1
باب ما جاء فـيمن صلى فـي  2/273، 414وبيان عددهن، رواه الترمذي 

 يوم وليلة ثنتا عشرة ركعة من السنة وماله فـيه من الفضل، وابن ماجة
 ثنتي عشرة ركعة من السنة.باب ما جاء فـي  1140،1/361

، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 728،11/502رواه مسلم  -2
 وبعدهن وبيان عددهن.

باب صيام النبي صلى اهلل عليه وسلم  2/811، 1156رواه مسلم  -3
 رمضان واستحباب أن ال يخلي شهرا عن صوم.   

يام الليل ، باب فضيلة العمل الدائم من ق782،1/541 رواه مسلم -4
 وغيره.   

، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 2/811، 1156رواه مسلم  -5
 وغيره.  
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  واالبتلءات: دائدِ فـي الشَّ  الثَّباتُ  سادسًا:
 فوفة  مح كاليف،التَّ  كثيرةُ  فهي دائد،ال تخلو من الشَّ  الحياة   إنَّ 

البشر  نيا، وطبيعة  الدُّ  الحياةِ  طبيعة   ذلك أنَّ  ات.باألخطار والمشقَّ 
 فـيها من كوارث   المرءُ  و  خلُ يِ  من المستحيل أنْ  تجعلنِ  فـيها

 أو يخيبُ  ،له عمل   خفقُ بساحته، فكم من ي   تحلُّ  وشدائد   ه،صيب  تُ 
منه  دُ فق  أو يُ  ،له بدن   . أو يمرُض له حبيب   . أو يموتُ له أمل  

يمانِ ى فـي دينِ بتل  أن يُ  البدَّ  المؤمن   إنَّ  ، ثمَّ مال    ه من أجلِ ه وا 
 عرُض هو التَّ  عنه، بل دائمُ  االبتلءُ  ف  يتوقَّ  ولنْ  اختباره وامتحانه،

نَُّكْم ِبش ْيء  : ، قال اهلل تعالىابتلء   ها دارُ إذ الدنيا كلُّ  له، ل ن ْبُلو  و 
ن ْقص   ْوِف و اْلُجوِع و  ب شِِّر  ِمن  اْلخ  ِمن  اأْل ْمو اِل و اأْل ْنُفِس و الثَّم ر اِت و 

اِبِرين   اِهِدين  وقال:  ،155البقرة: الصَّ تَّى ن ْعل م  اْلُمج  نَُّكْم ح  ل ن ْبُلو  و 
ن ْبُلو  أ ْخب ا اِبِرين  و  ُكمْ ِمْنُكْم و الصَّ فـي ل تُْبل ُونَّ وقال: ، 31محمد: ر 

ِمن  أ ْمو اِلُكْم و أ ْنُفِسكُ  ل ت ْسم ُعنَّ ِمن  الَِّذين  ُأوُتوا اْلِكت اب  ِمْن ق ْبِلُكْم و  ْم و 
ْزِم  ت تَُّقوا ف ِإنَّ ذ ِلك  ِمْن ع  ْن ت ْصِبُروا و  ُكوا أ ذًى ك ِثيرًا و اِ  الَِّذين  أ ْشر 

وما عليه إال أن يثبت صابرًا  ،186 آل عمران: اأْلُُمورِ 
وقد يكون   ما كتب اهلل له،مع علمه أنه ال يصيبه إال محتسبًا،

بَُّه  :االبتلء محبة من اهلل تعالى ْبد ن ا أ يُّوب  ِإْذ ن اد ى ر  و اْذُكْر ع 
أ نِّي م سَِّني  الشَّْيط اُن ِبُنْصب  و ع ذ اب  اْرُكْض ِبِرْجِلك  ه ذ ا ُمْغت س ل  

ِمْثل ُهْم م ع ُهمْ  و ه ْبن ا ل ُه أ ْهل ُه و  ش ر اب  و  ِذْكر ى أِلُوِلي  ب اِرد  و  ًة ِمنَّا و  ر ْحم 
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اِبرًا  ْدن اُه ص  اأْل ْلب اِب و ُخْذ ِبي ِدك  ِضْغثًا ف اْضِرْب ِبِه و ال ت ْحن ْث ِإنَّا و ج 
: ِنْعم  اْلع ْبُد ِإنَُّه أ وَّاب   ى صلَّ  ، قال رسول اهلل44-42 سورة ص 

لم يبلغها  ةً إذا سبقت له من اهلل منزل العبد   "إنَّ  م:اهلل عليه وسلَّ 
ه ر  صبَّ  ه ثمَّ ه أو فـي ولدِ ه أو فـي مالِ اهلل فـي جسدِ  ه ابتلهُ بعملِ 

 (1)التي سبقت له من اهلل تعالى". غه المنزلة  ى يبل  حتَّ  ،على ذلك
 مع عظمِ  الجزاءِ  عظم   "إنَّ  :صلَّى اهلل عليِه وسلَّمويقول النبي 

نَّ الب    ،اض  فله الرِّ  رضي   ، فمنابتلهم قوماً  اهلل إذا أحبَّ  لء وا 
اهلل  إذا أحبَّ  ثمَّ أحمد: " وفـي روايةِ  (2)".خطُ فله السَّ  ط  خ  ومن س  

بْ فله  بر  فمن ص   ،ا ابتلهمقومً   ( 3)".عُ ز  فله الج   ع  زِ ومن ج   ،رُ الصَّ
 الدنيا:  قال الشاعر يصف

 جبلت على كدر وأنت تريدها   صفوًا من اْلالم واألكدار! 
 عها     متطلـب فـي الماء جذوة نارومكلف األيام ضد طبـا

 ،المؤمنِ  م: "عجبًا ألمرِ ى اهلل عليه وسلَّ اهلل صلَّ  رسولُ  يقولُ     
 أصابته ، إنْ للمؤمن   إالَّ  ألحد   ، وليس ذلك  ه له خير  ه كلَّ أمر   إنَّ 

                                                           

، أول 3/183، 309، أبو داود 5/272، 22392أحمد فـي المسند  -1
، 4030كتاب الجنائز، باب األمراض المكفرة للذنوب، ابن ماجة 

22/1338    . 
 ـي الصبر على البلء.   باب ما جاء ف ،4/601، 2396الترمذي  -2
 .429//5، 23691المسند  -3
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نْ  شكر   راءُ س   فكان خيرًا  ،صبرُ  راءُ ض   هُ أصابتْ  فكان خيرًا له، وا 
ذا كان هذا س (1)."له ة، وفى فـي الحياة عامَّ  وجلَّ ة اهلل عزَّ نَّ وا 
 عرضًا لنكباتِ ت   أشدُّ  خاصةً  االتِ س  الرِّ  أصحاب   ة، فإنَّ اس كافَّ النَّ 

 هم دعاةُ فـيحاربُ  تعالى إلى اهلل هم يدعون  الدنيا وويلتها، إنَّ 
إلى  ، ويهدونِ الباطلِ  فـيقاومهم أنصارُ  اغوت، وينادون بالحقِّ الطَّ 

هم م  فـيخاصِ  ، ويأمرون بالمعروفِ رِ الشَّ  هم أنصارُ فـيعادي ،الخيرِ 
من  وسلسلة   ،من المحنِ  امة  ن فـي دوَّ حيو  وبهذا ي   المنكر... أهلُ 

بليس   آدم   الذي خلق  تعالى اهلل  ةُ المؤامرات والفتن، سنَّ  براهيم  وا   ، وا 
 :قال اهلل تعالى ،، ومحمدًا وأبا جهلوفرعون   ، وموسىنمرود  الو 
  ك ذ ِلك  ج ْنِس و اْلِجنِّ ُيوِحي و  ُدو ًا ش ي اِطين  اأْلِ ع ْلن ا ِلُكلِّ ن ِبيٍّ ع 

بُّك  م ا ف ع ُلوُه  ل ْو ش اء  ر  ب ْعُضُهْم ِإل ى ب ْعض  ُزْخُرف  اْلق ْوِل ُغُرورًا و 
م ا ي ْفت ُرون   ع ْلن ا  :، قال اهلل تعالى112األنعام: ف ذ ْرُهْم و  ك ذ ِلك  ج  و 

ن ِصيراً  ِلُكلِّ ن ِبيٍّ  بِّك  ه اِديًا و  ك ف ى ِبر   ع ُدو ًا ِمن  اْلُمْجِرِمين  و 
السائرين و  ورثتهم، وشأنُ  ،األنبياءِ  هذا هو شأنُ  ،31الفرقان:

 ين عن سبيلِ ادِّ غاة الص  هم. مع الطُّ اعين بدعوتِ والدَّ على دربهم، 
 باهلل العزيز الحميد وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا تعالى: اهلل
 :بليغةً  جامعةً  م فـي هذا المجال كلمةً القيِّ  ابنُ  . يقولُ 8لبروج:ا

                                                           

، ذكر إثبات الخير للمسلم الصابر ثم 7/155، 2896ابن حبان  -1
 السراء.     الضراء والشاكر ثمَّ 
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 وآخرهُ  ،ل  وتوكُّ  ه صبر  ، ووسطُ وامتحان   ابتلء   األمرِ  ل  أوَّ  "إنَّ 
ِسب  النَّاُس أ ْن  هذا فـي قوله تعالى: ونجدُ  ".ونصر   هداية   أ ح 

ُكوا أ ْن ي ُقوُلوا آم نَّا و ُهْم ال ُيْفت ُنون    .2نكبوت:الع ُيْتر 
برفـي أيام  الثَّباتسابعًا:   -:الصَّ

 بقوله: صلَّى اهلل عليِه وسلَّماهلل  وهي التي وصفها رسولُ 
بر" "يأتي  :وفـي رواية   (1)فـيهنَّ مثل القبض على الجمر". الصَّ

على  كالقابضِ  ه،فـيه على دينِ  الصابرُ  زمان   اسِ على النَّ 
 ر  شَّ لذلك ب   مر؟!على الج   قابضـًا ا الذي يثبتُ ومن ذ (2)مر".الج  

 له أجرُ  من هؤالءِ  الثابت   بأنَّ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّماهلل  رسولُ 
بر كم أيامُ وراء   فإنَّ " :رضي اهلل عنهم من الصحابة خمسين   ، الصَّ

الجمر للعامل فـيهن  أجر خمسين يعمل  صبر فـيهن كقبض على
ناسًا من األنصار  إنَّ  ثمَّ  وعن أبي سعيد الخدري:( 3)مثل عمله".
سألوه  فأعطاهم ثمَّ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّم اهلل سألوا رسول  

 ما يكن عندي من خير  " حتى إذا نفد ما عنده قال: ،عطاهمفأ
                                                           

 .3058،5/257رواه الترمذي - 1
 .4/526، 2260 رواه الترمذي - 2
ناد ،وقال: هذا حديث صحيح اإلس7912أخرجه الحاكم فـي المستدرك  - 3

باب ال تزال طائفة من  1851ولم يخرجاه، وابن حبان فـي موارد الظمآن
 .   10/91هذه األمة على الحق منصورة، والبيهقي فـي السنن الكبرى



35 

 ه اهلل،غنِ يُ  ستغنِ ، ومن ي  ه اهللعفُّ يُ  ستعففْ ومن ي   ،ه عنكمخر  دَّ أ   فلنْ 
 وأوسع   خير   من عطاء   ي أحد  عطِ ه اهلل، وما أُ ر  بِّ ص  يُ  ومن يصبْر 

برِ من  س نًا ِإنَّ  قال تعالى: (1)"،الصَّ ِلُيْبِلي  اْلُمْؤِمِنين  ِمْنُه ب لًء ح  و 
ِليم    يكونُ  قال ابن الهيثم: "البلءُ  ،17األنفال: اللَّه  س ِميع  ع 

ه عبد   وُ يبلُ  وجلَّ ، واهلل عزَّ ه المحنةُ وأصلُ  ،اسيئً  ا، ويكونُ حسنً 
ها هُ وه بالبلوى التي يكر  ه، ويبل  شكر   متحن  ي  لِ  الجميلِ  بالصنعِ 
 (2)ه".صبر   ليمتحن  
 -:قينِ والي   الثَّباتِ  عدمِ  أسبابُ 

 : ةُ سريَّ األُ  النشأةُ  -1
أو اليقين،  الثَّبات هما عدمُ بين أبوين سمتُ  المرءُ  قد ينشأُ      
ى منهما، وهنا يتجلَّ  ، فإذا به صورةً سري ذلك إلى نفسهِ ي   وحينئذ  
هم على القيام اإلسلم، وثباتُ  وآدابِ  اْلباء بأخلقِ التزام  دورُ 

، والزيغ   هم االنحراف  أبناء   اْلباءُ  ب  ذلك لجنَّ  ي  ولو روعِ  بتكاليفه،
 . ، أو مواعظ  ب  ط  إلى خُ  الحاجةِ  دون  
 وء:السَّ  أقرانِ  صحبةُ  -2

اإلسلمي، وقد  الثَّباتِ  خلقالعارية من  وهي الصحبةُ       
بهذا الخلق اإلسلمي، فإذا به  ملتزم   غير   وسط  فـي  المرءُ  يعيُش 

                                                           

 .أخرجه البخاري ومسلم - 1
 .3387//1تفسير القرطبي  - 2
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 واثق   ، غير  ةِ الشخصيَّ  ى السيما إذا كان ضعيف  سَّ ي ويتأ اكِ ح  يُ 
االرتماء بين  ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا يأتي دورُ  من نفسه،
هذا لو  بالمنهاج اإلسلمي، إنَّ  الملتزمةِ  ةِ يب  الط   حبةِ الصُ  أحضانِ 

وما  المرءُ  ، ولثبت  ، والجوارحُ واألحاسيُس  هت المشاعرُ بَّ ن  ت  ل   وقع
صلَّى  بيعن أبي موسى األشعري عن النَّ  .ه عن الحقِّ ت قدمُ زلَّ 

 الجليس الصالح والجليس السوءِ  ما مثلُ إنَّ قال: " اهلل عليِه وسلَّم
مَّ ك  ي  حذِ يُ  ا أنْ إمَّ  المسكِ  المسك، ونافخ الكير، فحاملُ  كحاملِ  ا ، وا 

مَّ  تبتاع   أنْ   ا أنْ الكير إمَّ  ، ونافخً ا طيبةً منه ريحً  تجد   ا أنْ منه، وا 
مَّ  ك،ثياب   يحرق   اهلل  رضي   وعن علي   (1)".ا خبيثةً ريحً  تجد   ا أنْ وا 

ِئذ  ب ْعُضُهْم ِلب ْعض  ع ُدو  ِإالَّ عنه فـي قوله تعالى:  ُء ي ْوم  اأْل ِخلَّ
افران، "خليلن مؤمنان، وخليلن ك قال: 67الزخرف: اْلُمتَِّقين  

 إنَّ  لهمَّ فقال: الَّ  ه،خليل   فذكر   ةِ نَّ بالج   ر  شِّ المؤمنين وبُ  فتوفـي أحدُ 
ويأمرني  ك،رسولِ  ك وطاعةِ ني بطاعتِ ر  مُ ا خليلي كان يأْ فلنً 

فل  لقيك، اللهمَّ ي مُ ي أنِّ نِ ئ  بِ ن  ، ويُ رِ بالخير، وينهاني عن الشَّ 
 يت  ضِ ى عنه كما ر  رض  ني، وت  ت  يْ ر  ما أ   مثل   هُ ري  بعدي حتى تُ  هتضلَّ 

 كثيراً  ت  كْ حِ ض  ه عندي ل  ل   ما فلو تعلمُ  ،له اذهبْ  الُ ق  ـيُ عني، ف  
هما، فـيقال أرواحُ  ، فتجتمعُ اْلخرُ  يموتُ  ، قال، ثمَّ قليلً  ت  يْ ك  وب  

                                                           

مسلم  ، باب فـي العطار وبيع المسك،2/741، 1995البخاري  - 1
 استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء.   باب  ،2628،4/2026
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 عم  ه نِ منهما لصاحبِ  واحد   كلُّ  ه، فـيقولُ كما على صاحبِ أحدُ  ثنِ ليُ 
ذا مات أحدُ الخليلُ  عم  ونِ  ،الصاحبُ  عم  ونِ  األخُ   ر  شِّ الكافرين وبُ  ، وا 
ني ر  أمُ ا كان ي  خليلي فلنً  إنَّ  : اللهمَّ ه، فـيقولُ خليل   ، ذكر  ارِ بالنَّ 

وينهاني عن  ،رِّ ني بالشَّ ر  مُ أْ وي   ،كرسولِ  ك ومعصيةِ بمعصيتِ 
ى ه بعدي حتَّ فل تهدِ  اللهمَّ  ،ملقيكأنِّي غيُر ني ر  خبِ ، ويُ الخيرِ 

قال:  ،عليَّ  ت  ط  خِ عليه كما س   سخط  ي، وت  ريتنما أ   ه مثل  ي  رِ تُ 
كما أحدُ  نِ يثْ لِ  بين أرواحهما، فـيقالُ  فـيجمعُ  ،اْلخرُ  الكافرُ  فـيموتُ 

فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس األخ، وبئس  هعلى صاحبِ 
 (1)...".الصاحب، وبئس الخليل

 النسيان:الغفلة و  -3
ان إلى عدم باإلنس تؤديان في الغالب النسيانإنَّ الغفلة 

من ذلك درًسا ال ينساه على مدار  م  أن يتعلَّ  ، وحينئذ يجبُ الثَّبات
"فمن كانت  ، يقول ابن القيم:ر منه هذا الخطأُ فل يتكرَّ  ،الزمان
 اه بحسبِ متراكبًا على قلبه، وصد   ه كان الصدأُ أوقات   أغلب   الغفلةُ 
ذا ص  غفلتِ  ات على ما المعلوم فـيه صورُ  لم تنطبعْ  القلبُ  دئ  ه، وا 
 فـي صورةِ  والحقَّ  ،الحقِ  فـي صورة   عليه، فـيرى الباطل   هي  

 فـيه صورةُ  ظهْر فلم ت   ،ظلم  أ ه الصدأُ عليِ  ا تراكم  ه لمَّ ، ألنَّ الباطلِ 

                                                           

 .4/135تفسير ابن كثير  - 1
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 ه الرانُ وركب   دَّ و  سْ وأ  عليه الصدأُ  فإذا تراكم   ،هالحقائق كما هي عليِ 
دراكُ تصورُ  د  س  ف    (1)".نكر باطلً قبل حقًا وال يُ ه، فل ي  ه وا 

قُّ ف ِإذ ا ِهي   تعالى فـي الغفلة:اهلل قال  و اْقت ر ب  اْلو ْعُد اْلح 
ْفل ة  ِمْن ه ذ ا ب ْل  ْيل ن ا ق ْد ُكنَّا فـي غ  اُر الَِّذين  ك ف ُروا ي ا و  ة  أ ْبص  ش اِخص 

سْ  :تعالى ، وقال97األنبياء: ُكنَّا ظ اِلِمين   ر ِة ِإْذ و أ ْنِذْرُهْم ي ْوم  اْلح 
ْفل ة  و ُهْم ال ُيْؤِمُنون   وقال  ،39مريم: ُقِضي  اأْل ْمُر و ُهْم فـي غ 

بِِّه ف أ ْعر ض   فـي النسيان:تعالى  م ْن أ ْظل ُم ِممَّْن ُذكِّر  ِبآياِت ر  و 
ن ِسي  م ا ق دَّم ْت ي د اهُ  ق ال  : اهلل تعالى وقال، 57الكهف: ع ْنه ا و 

ك ذ ِلك  اْلي ْوم  تُْنس ىك ذ ِلك  أ ت ْتك  آ ، وقال 126طـه: ي اتُن ا ف ن ِسيت ه ا و 
ِقيل  اْلي ْوم  ن ْنس اُكْم ك م ا ن ِسيُتْم ِلق اء  ي ْوِمُكْم ه ذ اتعالى:   و 
ه تعالى بنسيانه لربِ " ابن تيمية:شيخ اإلسلم يقول  ،34الجاثـية:

ِذين  ن ُسوا اللَّه  ف أ ْنس اُهْم و ال  ت ُكوُنوا ك الَّ  قال تعالى: ه،نزل  ا أ  ولم  
 ، وقال تعالى فـي حق المنافقين:أ ْنُفس ُهْم ُأول ِئك  ُهُم اْلف اِسُقون  

و ال  وال تكونوا كالذين نسوا اهلل  :تعالى وقوله .(نسوا اهلل فنسيهم)
اهلل  يقتضي أن نسيان ت ُكوُنوا ك الَِّذين  ن ُسوا اللَّه  ف أ ْنس اُهْم أ ْنُفس ُهمْ 
 ا نسوا اهلل عاقبهم بأنْ كان سببًا لنسيانهم أنفسهم، وأنهم لمَّ 

ُكلُّ اْبِن " :فقال صلَّى اهلل عليِه وسلَّم وصدق  ( 2)هم".اهم أنفس  أنس  
                                                           

 .1/60الوابل الصيب  - 1
 .16/348مجموع الفتاوى :  - 2
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." ْيُر الخطاءين التَّوَّاُبون  طَّاء  و خ  آد م  خ 
وعلج الغفلة والنسيان  (1)

ِإالَّ أ ْن ي ش اء  تعالى:  اهلل ، قالوجلَّ ، وذكر اهلل عزَّ دوام التذكير
بِّي أِل ْقر ب  ِمْن  ُقْل ع س ى أ ْن ي ْهِدي ِن ر  بَّك  ِإذ ا ن ِسيت  و  اللَُّه و اْذُكْر ر 

ش داً  ذ كِّْر ف ِإنَّ الذِّْكر ى تعالى: اهلل وقال  ،24الكهف: ه ذ ا ر  و 
كِّْر ِإْن ف ذ  تعالى: اهلل وقال  ،55سورة الذاريات: ت ْنف ُع اْلُمْؤِمِنين  
ة على العواقب المترتب   وتقديرُ  ،9سورة األعلى: ن ف ع ِت الذِّْكر ى

 ه أنْ هذا التقدير من شأنِ  فـي الدنيا واْلخرة: فإنَّ  تِ ابثَّ ال عدمِ 
 وعدمِ  ،والصمودِ  الثَّباتِ على  هُ من داخله، ويحمل   اإلنسان   يبعث  

  .راجعِ التَّ 
 : فسِ بالنَّ  اإلعجابُ  -4

 هو اإلعجابُ  وعدم ثباته: القلبِ  اضطرابِ  ابِ من أسبإنَّ 
قال  ،خطير   هُ أمرُ  فسِ النَّ بِ  بُ جْ على العمل، والعُ  واالتكالِ  فسِ بالنَّ 

 "لو لم تكونوا تذنبون لخشيتُ  م:ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  اهلل رسولُ 
  (2)".ب  جْ منه العُ  عليكم ما هو أكبرُ 

                                                           

،الحاكم 4251،2/1420وابن ماجة،  4/659، 2499رواه الترمذي - 1
7617 ،4/272. 

، باب ما جاء فـي العجب عن أنس، رواه 10/369مجمع الزوائد،  - 2
سناده جيد.  البزار وا 
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ها تربيت   وأهمل   ،فـي تزكيتها ه لم يجتهدْ بنفس   ب  عج  وكم من مُ 
 ف  عُ وض   لوعورة الطريق وآالمها، فأنهار   دْ ها، ولم يتزوَّ ومحاسبت  
 :هو بِ جْ العُ  خاطر   ، والذي يطردُ القتهُ  ة  أو شدَّ  محنة   لِ مع أوَّ 
لزامُ  ،فسِ النَّ  مجاهدةُ  لجامُ ها التواضع  وا  ها عن الغرور ، وا 

و الَِّذين  الى: تع اهلل ، قالالشيطان منها حظِّ  ، واستخراجُ بِ جْ والعُ 
نَّ اللَّه  ل م ع  اْلُمْحِسِنين   اه ُدوا فـين ا ل ن ْهِدي نَُّهْم ُسُبل ن ا و اِ   ج 

ل مَّا ي ْعل ِم : تعالىاهلل وقال  ،69العنكبوت: ُكوا و  ِسْبُتْم أ ْن تُْتر  أ ْم ح 
ل ْم ي تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّهِ  اه ُدوا ِمْنُكْم و  ُسوِلِه و ال  اللَُّه الَِّذين  ج  و ال ر 

ا ت ْعم ُلون   ِبير  ِبم  ًة و اللَُّه خ  ِليج   ، وأن يعلم أنَّ 16التوبة: اْلُمْؤِمِنين  و 
؛ فإذا كان كذلك لم وليس بواقع الحال ذلك األعمال بالخواتيم،

 تعالى: اهلل قال ا حذرًا،مستيقظً  وظلَّ  ،حالهِ  صلحِ  يغتر بظاهرِ 
 ُبَّْصُتْم ُين اُدون ُهْم أ ل ْم ن ك ت ر  ل ِكنَُّكْم ف ت ْنُتْم أ ْنُفس ُكْم و  ْن م ع ُكْم ق اُلوا ب ل ى و 

ُكْم ِباللَِّه اْلغ ُرورُ  اء  أ ْمُر اللَِّه و غ رَّ تَّى ج  ْتُكُم اأْل م اِنيُّ ح   و اْرت ْبُتْم و غ رَّ
 .14الحديد:

صلَّى اهلل عليِه   بن مسعود قال حدثنا رسول اهللوعن عبد اهلل
ه فـي بطن خلقُ  عُ جم  كم يُ أحد   "إنَّ  وهو الصادق المصدوق: سلَّمو 
 مضغةً  يكونُ  ثمَّ  ،مثل ذلك علقةً  يكونُ  ثمَّ  ،اه فـي أربعين يومً أمَّ 

 ،بأربعِ  رُ ويؤم   ،فـينفخ فـيه اهلل إليه الملك   يرسلُ  ثمَّ  ،مثل ذلك
 ه إنَّ غيرُ  ه  فوالذي ال إل   ،أو سعيد   ه وشقي  ه وعملُ ه وأجلُ رزقُ  كتبُ يُ 
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 ها إالَّ ه وبين  ى ما يكون بين  حتَّ  ةِ نَّ الج   أهلِ  بعملِ  كم ليعمل  أحد  
 ،هالُ فـيدخُ  ارِ النَّ  أهلِ  له بعملِ  مُ خت  ـيُ ف   عليه الكتابُ  ثم  يسبقُ  ذراع  
نَّ   ها إالَّ ه وبين  بين   ى ما يكونُ حتَّ  ارِ النَّ  أهلِ  بعملِ  كم ليعمل  أحد   وا 
ة نَّ الج   أهلِ  له بعملِ  مُ ت  خْ ـيُ ف   عليه الكتابُ  يسبقُ  ثمَّ  ذراع  

 اهلل عليه السلمُ  رسول   رضي اهلل عنه أنَّ  وعن أنس   (1)."هاـيدخل  ف  
 له، فإنَّ  مُ خت  يُ  م  ى تنظروا بِ حتَّ  بوا بأحد  ج  عْ ت   ال   م أنْ يكُ عل   "ال   :قال

لو  صالح   ه بعمل  من دهرِ  ه أو برهةً ا من عمرِ زمان   يعملُ  العامل  
نَّ سيئً  عملً  فـيعمل   لُ تحوَّ ي   ، ثمَّ ة  الجنَّ  ل  عليه دخ مات    العبد   ا، وا 
 ، ثمَّ ار  النَّ  عليه دخل   لو مات   سيئ   ه بعملِ البرهة من دهرِ  ليعمل  
ذا أراد  صالحً  عملً  ل فـيعملُ يتحوَّ  ه قبل ا استعمل  خيرً  بعبد   اهللُ  ا، وا 
 قه لعمل  وفِّ "يُ  قال: ه؟اهلل وكيف يستعملُ  قالوا يا رسول   ،ه"موتِ 

لما ك ان  اْلع م ل  " :ابن القيميقول  (2)."ه عليهيقبض   ثمَّ  صالح  
تَّى يتم ل ُه، بل  ِبآِخرِه وخاتمته لم يصبر ه ذ ا اْلع اِمل على عمله ح 

                                                           

، باب ما جاء أن األعمال بالخواتيم، 4/446، 2137رواه الترمذي  - 1
 قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.

، باب األعمال بالخواتيم، رواه اإلمام أحمد فـي 7/211مجمع الزوائد  - 2
 على شرطِ  صحيح   شعيب األرنؤوط: إسنادهُ قال . 3/120، 12235 المسند

 .الشيخين
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ك ان  ِفيِه آف ة  كامنة  ونكتة  ُخِذل  به ا ِفي آخر عمرِه، فخانْته ِتْلك  
قت الْ  ِة، ف رجع  ِإل ى ُموجبه ا اْلفِة والداهيِة والباطنِة ِفي و  اج  ح 

ل و لم يكن ُهن اك  غش  و آف ة   انه،  وعمل ْت ع مله ا، و  لم يقلْب اهلل إيم 
خلصه ِبغ ْير س ب ب ِمْنُه ي ْقت ِضي  لقد أوردُه م ع  صدِقه ِفيِه وا 
ل ْيِه و اهلل يعلم من س اِئر اْلعباد م ا ال  ُيعلمُه ب عضهم من  إفساده ع 

 (1)".بعض
 :ةُ ج  جِ المتأ   اشةُ الجيَّ  ةُ اإلسلميَّ  أو العاطفةُ  الحماُس  -5

 بميزانِ  موزونةً  ما لم تكنْ  أو العاطفة   الحماس   ذلك أنَّ 
 ها اإلدراك  صاحب   ها تسلبُ العقل، فإنَّ  بلجامِ  ومحكومةً  رع،الشَّ 
الغاية أو الهدف، فإذ  والوعي والبصيرة، وقد يستعجل بلوغ   التامَّ 
قبل  ، فـيسقطُ وال يثبت   يتراجع   أنْ  ما يلبثُ  ، ثمَّ خطئ كثيراً يُ  بهِ 

 ،المبصرِ  ا بالوعيِ منضبطً  يكون   أنْ  يجبُ  . فالحماُس الوصولِ 
ُقْل ه ِذِه س ِبيِلي أ ْدُعو ِإل ى اللَِّه  قال اهلل تعالى: ،الواعيةِ  والبصيرةِ 

ا  م  ان  اللَِّه و  ُسْبح  م ِن اتَّب ع ِني و  ل ى ب ِصير ة  أ ن ا و   أ ن ا ِمن  اْلُمْشِرِكين  ع 
 .108يوسف:

                                                           

، الطبعة الثانية -بيروت –دار الكتب العلمية الفوائد: ابن القيم،  - 1
 .163ص  م1973-هـ1393
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 :اليأُس  -6
 بعُض  فقد ييأُس  .فسِ فـي النَّ  الثَّباتِ  اتِ ق  من معوِّ  اليأس  إنَّ 

وقد  .غ واالنحرافِ هذا سببًا للزيْ  ه فـيكونُ قلبِ  من هدايةِ  اسِ النَّ 
الصالح،  العملِ  إلى تركِ  ي ذلك  فضِ ـيُ ف   اس  النَّ  من هدايةِ  ييأُس 
من  وال ثمرة   ،أخرى وهذه هاوية   ،إلى اهلل تعالى دعوةِ وال ،دِ والجها

و ال  ت ْيأ ُسوا ِمْن  العمل. قال اهلل تعالى: وقلةُ  والغمُّ  الهمُّ  اليأس إالَّ 
ْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلق ْوُم اْلك اِفُرون   ْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال ي ْيأ ُس ِمْن ر   ر 

آم ُنوا أ ْن ل ْو ي ش اُء اللَُّه ل ه د ى  أ ف ل ْم ي ْيأ ِس الَِّذين  ، 87يوسف:
ن ُعوا ق اِرع ة  أ ْو  ِميعًا و ال ي ز اُل الَِّذين  ك ف ُروا ُتِصيُبُهْم ِبم ا ص  النَّاس  ج 
تَّى ي ْأِتي  و ْعُد اللَِّه ِإنَّ اللَّه  ال ُيْخِلُف  ت ُحلُّ ق ِريبًا ِمْن د اِرِهْم ح 

 يصيبُ  الرجل   إنَّ  ء بن عازب:البرا قال، 31الرعد: اْلِميع اد  
فـي  فـي المعاصي وال فائدة   ويقول قد بالغتُ  فـيلقي بيديه، الذنب  

 :فالهلكُ  ،فـي المعاصي ذلك   بعد   من اهلل فـينهمكُ  وبة فـييأُس التَّ 
 اليأس   ال جعفر بن محمد: وال تيأس فإنَّ وق (1)من اهلل". اليأُس 
 اهلل   ، فإنَّ سوء   ظنَّ  ك  بربِّ  ن  تظنَّ  ، والاهلل يغني عن قليل   ، لعلَّ كفر  
  (2).ى بالجميلِ أول  

 
                                                           

 .2/362القرطبي  الجامع ألحكام القرآن: - 1
 . 7/207البيهقي فـي شعب اإليمان  - 2
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 -وقال الشاعر: 

 إذا اشتملت على اليأس القلوب    وضاق لما به الصدر الرحيب
 

 وأوطأت المكاره واطـمأنت          وأرست فـي أماكنها الخطوب
 

 ولم تر النكشاف الضر  وجهًا      وال أغنى بحيـلته األريـب
 

 على قنوط منك غوث        يمن به اللطيف المستجيبأتاك 
 

 وكل  الحادثات إذا تناهت          فموصول بها الفرج القريب
 

   وقال شاعر آخر:
 ولربَّ نازلـــــة  يضيــُق بهــا الفــتى    ذرعــًا وعـند  اهلل منها المخـــرجُ 

 
ـت وكان ي  ظـنُّها ال تـفـرج  ك ُمل ْت فلمَّا استحكم ت حلقاُتها    ُفِرج 

 
برُ فـي اهلل تعالى، و  هو: األملُ  ليأسِ عن ا والبديلُ  ، فهما الصَّ

 تحقيقِ  نحو   يرِ السَّ  على مواصلة   يحملن المرء   حميدانِ  انِ ق  لُ خُ 
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 إالَّ  طريق   وما من ه،إلى مرادِ  ه لم يصلْ صبرُ  ، ومن قلَّ المقاصدِ 
برإلى  ه يحتاجُ وسالكُ  من ثمرات  ين ثمرة  فـي الدِّ  واإلمامةُ  .الصَّ

برب ذلك إالَّ  نالُ وال يُ  ه،استقرار القلب وثباتِ  قال تعالى:  ،الصَّ
 ك اُنوا ِبآياِتن ا ب ُروا و  ًة ي ْهُدون  ِبأ ْمِرن ا ل مَّا ص  ع ْلن ا ِمْنُهْم أ ِئمَّ و ج 

نَّة  وقال تعالى: . 24السجدة: ُيوِقُنون   ِسْبُتْم أ ْن ت ْدُخُلوا اْلج  أ ْم ح 
رَّاُء و   ل ْوا ِمْن ق ْبِلُكْم م سَّْتُهُم اْلب ْأس اُء و الضَّ ل مَّا ي ْأِتُكْم م ث ُل الَِّذين  خ 

ُسوُل و الَِّذين  آم ُنوا م ع ُه م ت ى ن ْصُر اللَِّه أ ال  تَّى ي ُقول  الرَّ ُزْلِزُلوا ح  و 
 .214سورة البقرة: ِإنَّ ن ْصر  اللَِّه ق ِريب  

 ، أو االبتعاد عنها:الثَّباتو طرق الجهل بأساليب أ -7
عنها،  ، أو يبتعد  الثَّبات أو طرق   وسائل  المرُء  قد يجهلُ 

، االنحراف عن الحقِّ  وسرعة   ،الثَّبات ذلك إلى عدمِ  فـيؤدي  
 فـي طريق الغواية. والسقوط  

  والباطل: ة لمفهوم الصراع بين الحقِّ ؤية اإليمانيَّ الرُّ  ضعفُ  -8
وتكون له  ،ستعلي الباطلُ ي   حينما يظهرُ  إنَّ هذا الضعف  

 المستقبلية، وضعفِ  ةِ الرؤي   غيابِ  بسببِ  أو، ةُ الظاهريَّ  الغلبةُ 
 ، وبأنَّ ألصحاب الحقِّ  والغلبةِ  صرِ اإليمان بالوعد اإللهي بالنَّ 

و ال ي ْحس ب نَّ الَِّذين  ك ف ُروا س ب ُقوا ِإنَُّهْم  :، يقول تعالىسجال   الحرب  
ِإْن ي ْمس ْسُكْم ق ْرح  ف ق ْد يقول تعالى: ، 59األنفال: ون  ال ُيْعِجزُ 

ِلي ْعل م  اللَُّه  ِتْلك  اأْل يَّاُم ُند اِوُله ا ب ْين  النَّاِس و  م سَّ اْلق ْوم  ق ْرح  ِمْثُلُه و 
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ي تَِّخذ  ِمْنُكْم ُشه د اء  و اللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمين   آل  الَِّذين  آم ُنوا و 
هذه  . إن  غلبة الباطل فـي جولة معينة ال يعني أن  140ران:عم

ه، وعليه مقاومت   لن يستطيع   الحقَّ  ، أو بأنَّ ودائمة   مطلقة   الغلبة  
 أنْ  الحقِّ  ، كل  بل على أصحابِ ويستسلم   يخضع   بالتالي أنْ 
 يستعدوا ثمَّ  ،همنفسِ فـي أ   ، ثمَّ وجلَّ عزَّ  همهم أواًل فـي ربِ يستعيدوا ثقت  

و أ ِعدُّوا ه تعالى بعد ذلك: إليه قولُ  حُ للجولة القادمة، وهذا ما ُيلمِّ 
ُدوَّ اللَِّه  ْيِل ُتْرِهُبون  ِبِه ع  ِمْن ِرب اِط اْلخ  ا اْست ط ْعُتْم ِمْن ُقوَّة  و  ل ُهْم م 

ا تُ  م  ِرين  ِمْن ُدوِنِهْم ال ت ْعل ُمون ُهُم اللَُّه ي ْعل ُمُهْم و  ُكْم و آخ  ْنِفُقوا و ع ُدوَّ
 و أ ْنُتْم ال ُتْظل ُمون   ِمْن ش ْيء  فـي س ِبيِل اللَِّه ُيو فَّ ِإل ْيُكمْ 

 .60األنفال:
 

 الهروب من القروح: -9
 ومن الطرقِ  ،من القروح الهروبُ  :الثَّبات عدمِ  أسبابِ  منإنَّ 
 ،من االبتلءات من أجل تحقيق النصر ها، والنجاةِ وآالمِ  الشائكةِ 
ِتْلك   ى:تعالاهلل قال  ِإْن ي ْمس ْسُكْم ق ْرح  ف ق ْد م سَّ اْلق ْوم  ق ْرح  ِمْثُلُه و 

ي تَِّخذ  ِمْنُكْم  ِلي ْعل م  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا و  اأْل يَّاُم ُند اِوُله ا ب ْين  النَّاِس و 
 تعالى:اهلل قال  ،14آل عمران: ُشه د اء  و اللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمين  

  ل ْوا ِمْن ق ْبِلُكْم أ ل مَّا ي ْأِتُكْم م ث ُل الَِّذين  خ  نَّة  و  ِسْبُتْم أ ْن ت ْدُخُلوا اْلج  ْم ح 
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ُسوُل و الَِّذين  آم ُنوا  تَّى ي ُقول  الرَّ ُزْلِزُلوا ح  رَّاُء و  م سَّْتُهُم اْلب ْأس اُء و الضَّ
  .214البقرة: ِريب  ق   م ع ُه م ت ى ن ْصُر اللَِّه أ ال ِإنَّ ن ْصر  اللَّهِ 

عن الوسائل  إلى البحثِ  البعض   األمر يدعو أو يدفعُ  وهذا
نْ اعمة، حتَّ السهلة والنَّ  ى بها إلى الوقوع فـي أحضان قوى أدَّ  ى وا 

وتقترحها.  الطاغوت ومسايرتها وفق الشروط التي تفرضها
، بل يريدون منهم على الحقِّ  الثَّبات وهؤالء يريدون منه عدم  

ل ْيُكْم  تعالى:اهلل ، قال والسقوط   الميل   و اللَُّه ُيِريُد أ ْن ي ُتوب  ع 
ْيًل ع ِظيماً  ُيِريُد الَِّذين  ي تَِّبُعون  الشَّه و اِت أ ْن ت ِميُلوا م    .27النساء: و 

 التشوق إلى تحقيق النصر والتمكين بأي وسيلة ممكنة: -10
والتمكين  صرِ النَّ  إلى تحقيقِ  شوقُ التَّ  الثَّباتمن أسباب عدم 

 صرِ النَّ  نشوة   أنَّ  اْلجال، وال شكَّ  ، وفـي أسرعِ ة  ممكن   وسيلة   بأيِ 
عنه المقاييس اإليمانية  بُ من االتزان، وتغيِّ  الكثير   اإلنسان   تفقدُ 

 األهدافُ  لتصبح   عليه األمورُ  ، فتختلطُ بها األمورُ  التي يزنُ 
 صبحُ العصر يُ  أهدافًا، أو بعبارةِ  الوسائلُ تصبُح و  ،وسائل  

  شيئًا واحدًا. والمرحليُّ  االستراتيجيُّ 
 إيجاد بعض الخصوم: -11

بعض الخصوم المصطنعين  إيجادُ  الثَّباتمن أسباب عدِم 
قين، وتحريفها  وذلك من أجل عرقلة المسيرة الصحيحة، المعو 

الكبرى مع هذه الفئات  المعركةُ  عن اتجاهها األصيل، فتصبحُ 
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مع قوى  ةُ والجوهريَّ  ةُ المصيريَّ  المعركةُ  المصطنعة، وتُنسى
إليه،  ُيحتكمُ  ل فـي هذه الحالة إلى حكم  الطاغوت، التي تتحوَّ 

ة. فـي الوقت الذي كان من بالشرعيَّ  له الجميعُ  ويعترفُ 
ومتسلحًا بمجموعة ، واعياً  يكون   المفروض على الجميع أنْ 

من  ة  الرؤى والتصورات اإليمانية الصحيحة، التي هي ضروريَّ 
 على المبادئ. اظِ ف  والحِ  الثَّباتأجل 
 -الجهل بالسنن الربانية: -12

 فـيخضعُ  ضعفُ ي   البعض   من بين األسباب التي تجعلُ 
ا يؤمُن بِه ويعتقُده ويتنازلُ  وال  ،للواقع الجاهلي القائم أو ينقادُ  ،عمَّ
 اهلل سبحانه وتعالى خلق   ، فإنَّ ةِ نن الربانيَّ الجهل بالسُ  :يثبت
على  اهُ ، وأجر  الخبيرُ  ه الحكيمُ ألنَّ  ،وغاية   وما فـيه لحكمة   الكون  
 ه خاضع  وهو كلًّ  ،رُ ومنها المتغيِّ  ، منها الثابتُ وقوانين   سنن  
 نُ ن  : السُ نِ ن  ه من السُ ملحظتُ  والذي يهمُّ  ه النافذة،ه ومشيئتِ لحكمِ 

جتماعية السنن اوالالشرعية المتعلقة باألمر والنهي الرباني، 
متعلقة بنشوء الدول وقيام الحضارات وسقوطها، واتجاهات ال

وسوف نعرض  ...المجتمعات السلوكية واالقتصادية والفكرية
 -لثلث سنن مهمة فـي هذا الجانب:

فـي أحداث السيرة  وملحوظة   جارية   وهي سنة   سنة االبتلء: -أ 
النبوية، فقد أوذي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وابتلي 
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حابه ووقع عليهم بلء عظيم خاصة فـي المراحل األولى من أص
اهلل الدعوة، فصبروا وصابروا، حتى أنجاهم اهلل ونصرهم، يقول 

ُكوا أ ْن ي ُقوُلوا آم نَّا و ُهْم ال ُيْفت ُنون   تعالى: ِسب  النَّاُس أ ْن ُيْتر  أ ح 
ل ق ْد ف ت نَّا الَِّذين  ِمْن ق ْبِلِهْم ف ل ي ْعل م نَّ  ل ي ْعل م نَّ  و  د ُقوا و  اللَُّه الَِّذين  ص 

ِسْبُتْم أ ْن ت ْدُخُلوا  ، وقال تعالى:3-2العنكبوت: اْلك اِذِبين   أ ْم ح 
ل ْوا ِمْن ق ْبِلُكْم م سَّْتُهُم اْلب ْأس اُء  ل مَّا ي ْأِتُكْم م ث ُل الَِّذين  خ  نَّة  و  اْلج 

تَّى ي ُقول   ُزْلِزُلوا ح  رَّاُء و  ُسوُل و الَِّذين  آم ُنوا م ع ُه م ت ى ن ْصُر  و الضَّ الرَّ
 ة  ربانيَّ  فاالبتلء سنة   .214البقرة: ق ِريب   اللَِّه أ ال ِإنَّ ن ْصر  اللَّهِ 

عليهم  ويبتلى الصالحون، بل األنبياء ،الكريمة اْليات ُرهرِّ ق  كما تُ 
فعن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه قال: قلت: يا " السلم،

 األمثلُ  ؟ قال: األنبياء، ثمَّ بلءً  الناس أشدُّ  ول اهلل أيُّ رس
 بالعبدِ  البلءُ  دينه، فما يبرحُ  على حسبِ  فاألمثل، فـيبتلى الرجلُ 

 (1)ه يمشي على األرض ما عليه خطيئة".ى يترك  حتَّ 
 هم ورفعِ المؤمنين لتمحيصِ  اهلل فـي ابتلءِ  ةُ وهكذا جرت سنَّ 

 تربيةً  االبتلءُ  من غيره، ويكون هذا ادقِ الصَّ  درجاتهم، وتمييزِ 
راء ى فـي السَّ فـي المحن والمواقف الصعبة، بل وحتَّ  الثَّباتعلى 

                                                           

، باب ذكر األخبار بأن المرء عندما 7/161،2901رواه ابن حبان، - 1
عن الخروج إلى ما ال يرضي اهلل جل امتحن بالمصائب عليه زجر النفس 
 وعل دون دمع العين وحزن القلب.
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فاضة الخيرات والنصر تكون ابتلء وفتنة، ليتميز الصادق  وا 
راء السَّ  ه نعمة  ي  نسِ ، وتُ صرِ النَّ  ه نشوةُ ن تبطرُ والملتزم بدينه ممَّ 

ُكلُّ ن ْفس   اهلل وينساه، قال تعالى: أمر   اهلل عليه، فـيتجاوزُ  فضل  
ُعون   ل ْين ا ُتْرج  ْيِر ِفْتن ًة و اِ  ن ْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ و اْلخ   ذ اِئق ُة اْلم ْوِت و 

ق طَّْعن اُهْم فـي اأْل ْرِض ُأم مًا ِمْنُهُم وقال تعالى: ، 35األنبياء: و 
ب ل ْون اُهمْ  ِمْنُهْم ُدون  ذ ِلك  و  اِلُحون  و  س ن اِت و السَّيِّئاِت ل ع لَُّهْم  الصَّ ِباْلح 

ُهن اِلك  اْبُتِلي  اْلُمْؤِمُنون  ، وقال تعالى: 168األعراف: ي ْرِجُعون  
ُزْلِزُلوا ِزْلز ااًل ش ِديداً  المؤمنون األوائل  وقد نجح   ،11األحزاب: و 

عليهم من تعالى فـي أنواع االبتلءات، وقاموا بما أوجبه اهلل 
بر على البلء، والمدافعة لألعداء، وبذل األسباب  الصَّ

ى المشروعة فـي رفع البلء، وعدم االستكانة والرضى بالواقع حتَّ 
وجلَّ  اهلل ر  سَّ ي   راء السَّ  ، كما كانت فتنةً ةِ من المحن   لهم الخروج   عزَّ

 ،ا آخروظهور الدين ميدانً  ،بعد الهجرة إلى المدينة صرِ والنَّ 
 الحمد، فتحقق لهم بذلك التمكين فـي فنجحوا فـي الجميع وهلل

األرض ونشر الدين حتى أظهره اهلل على الدين كله، وكان هذا 
بعون من اهلل ثم بجهد منهم وعمل، وأخذ باألسباب المعنوية 

فما أحوج المسلمين اليوم وهم  والمادية المؤدية إلى ذلك،
الفتنة  يجابهون أعداءهم إلى فقه هذه السنة الربانية حتى يجتازوا
لكن  واالبتلء بنجاح، ويحققوا النصر على عدوهم فـي الواقع،
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وتستجيب النفوس لداعي  لن يحصل ذلك حتى تنتصر المبادئ،
الحق، وتحصل عندهم الرغبة واإلرادة للنصر، والتمكين للدين 
الذي ق د ر اهلل أنه سيظهر على الدين كله لو كره المشركون، 

رادة قوية حتَّ  وأخذ   ،وعمل   من جهد   بدَّ ال لكنْ  ى باألسباب وا 
 (1)اإللهي. ة والوعدُ الربانيَّ  ةُ السنَّ  تتحقق  

 سنة المدافعة للباطل وأهله: -ب
كما قال  جارية   ربانية   بين الحق والباطل سنة   الصراع   إنَّ 

ْنِس و اْلِجنِّ تعالى:  ع ْلن ا ِلُكلِّ ن ِبيٍّ ع ُدو ًا ش ي اِطين  اأْلِ ك ذ ِلك  ج  و 
بُّك  م ا يُ  ل ْو ش اء  ر  وِحي ب ْعُضُهْم ِإل ى ب ْعض  ُزْخُرف  اْلق ْوِل ُغُرورًا و 

م ا ي ْفت ُرون    عليهم السلم ، فاألنبياء112األنعام: ف ع ُلوُه ف ذ ْرُهْم و 
 ، يجادلونوخصوم   وهم أكرم الخلق وأعدل الخلق ُوجد  لهم أعداء  

وجلَّ  اهلل وقد أمر   .بالباطل ليدحضوا به الحقَّ  المؤمنين  عزَّ
بالقيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقتال المشركين 

الباطل وتنكسر،  شوكةُ  ضعفُ ه هلل، وت  كلُّ  الدينُ  حتى يكون  
الذين كفروا السفلى، قال  اهلل هي العليا وكلمةُ  كلمةُ  وحتى تكون  

و الَِّذين  ك ف ُروا ُيق اِتُلون   الَِّذين  آم ُنوا ُيق اِتُلون  فـي س ِبيِل اللَّهِ تعالى: 
فـي س ِبيِل الطَّاُغوِت ف ق اِتُلوا أ ْوِلي اء  الشَّْيط اِن ِإنَّ ك ْيد  الشَّْيط اِن ك ان  

                                                           

مسائل في منهج دراسة في السيرة النبوية: د. محمد بن صامد  - 1
 .28-27السلمي، دار ابن الجوزي ص 
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ِعيفاً  وآية سورة الفرقان التي  ، ففـي هذه اْلية76النساء: ض 
ذكرناها قبل إشارة إلى ضعف الباطل وأهله إذا قام أهل الحق 

مدافعتهم وقتالهم، ألن اهلل مع الذين اتقوا فقوله فـي بواجبهم فـي 
ك ف ى  اْلية األولى: ع ْلن ا ِلُكلِّ ن ِبيٍّ ع ُدو ًا ِمن  اْلُمْجِرِمين  و  ك ذ ِلك  ج  و 

ن ِصيراً  بِّك  ه اِديًا و   يد  ك   إنَّ  وفـي اْلية الثانية: ،31الفرقان: ِبر 
عيًفا انِ ط  يْ الشَّ  كيد الشيطان الذي  فِ إلى ضع إشارة   كان  ض 

 ا فهم أضعفُ هم ضعيفً يتواله الكفار والمشركون، فإذا كان وليُّ 
 تعالى ه اهللا أوجب  على العمل بم   قوةً  عطي المؤمن  ، وهذا يُ وأذلُّ 

 اهلل فـي نصرِ  عطيه ثقةً ه، كما يُ وأهلِ  الباطلِ  عليه من مدافعةِ 
 به. ويتمسكُ  هبدينِ  يعتزُّ  مَّ ث   له، ومنْ  تعالى

د ا هو الذي قام به الصحابة رضي اهلل عنهم فـي العهوهذ
الشديد من المشركين فـي  المكي، فقد وقع عليهم االضطهاد

مكة، ولم يكن بمقدورهم المواجهة العسكرية ولم يؤمروا بالجهاد 
نَّ  برمروا بما أُ بعد، وا  ، فصبروا رضي اهلل عنهم لِ حمُ والتَّ  الصَّ

برالمع  وتحملوا تلك المرحلة، ولكنْ  ن كانوا يسعو   لِ حمُ والتَّ  صَّ
وعدم استمراره، فجاءت الهجرة األولى إلى  إلزالة هذا الواقعِ 

 العرُض  إلى الطائف، ثمَّ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّمه هابُ ذِ  الحبشة، ثمَّ 
من ذلك  عن مخرج   بحث  كي ي ل فـي المواسم، كلُّ على القبائ

والخزرج لقبول دعـوة من األوس  اهلل طائفةً  ض  ى قيَّ حتَّ  ،الواقعِ 
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 ذلك الهجرة   المبايعة على النصرة ليلة العقبة، وأعقب   الحق، ثمَّ 
 هم اهللونصر   ،المسلمون من االضطهاد إلى المدينة، فخرج  

 بإخوانهم فـي المدينة عندما قاموا باألسباب الموجبة لذلك. تعالى
 لوا مرحلة  تحمَّ  رضي اهلل عنهم الصحابة أنَّ  والملحظُ 

برطهاد وواجهوها باالض االستكانة والرضى  ولكن مع عدمِ  ،الصَّ
إلزالة ذلك الواقع حتى تمكنوا من رفعه  يعملون بالواقع، فأخذوا

زالته، وهو درس بالغ ينبغي أن يفهمه المسلمون اليوم فهم  وا 
بربحاجة إلى  لمواجهة الواقع الذي يعيشونه، غير أنه ال  الصَّ

كانة ورضى بالواقع واستسلم ينبغي أن يتحول صبرهم إلى است
 له فإن هذا خلف سنة اهلل فـي المدافعة بين الحق والباطل.

إلى فقه المسلمين لها،  بحاجة   وهذه السُّنةُ  ُسن ة التمكين: –ج
ه وسيلتهم فـي االنتصار والعمل على نشر هذا الفقه بينهم، ألنَّ 

لمنهج على ا الثَّباتإذا أخذوا بأسباب التمكين و  على العدوِّ 
وفق مشيئته  تعالى من اهلل فـي األرض هبة   الرباني، فالتمكينُ 

ُقِل اللَُّهمَّ لمن سلك األسباب الشرعية المؤدية إليه، قال تعالى: 
ُتِعزُّ  ت ْنِزُع اْلُمْلك  ِممَّْن ت ش اُء و  ْن ت ش اُء و  اِلك  اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلك  م  م 

ُتِذلُّ م ْن ت   ل ى ُكلِّ ش ْيء  ق ِدير  م ْن ت ش اُء و  ْيُر ِإنَّك  ع   ش اُء ِبي ِدك  اْلخ 
فالتمكين بيد اهلل سبحانه وتعالى وتحت  ،26 آل عمران:

 مشيئته، وقد قضى بعدله ورحمته أن التمكين الدائم هو ألهل
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بواجبات  والقيام هشروطِ  قِ يبتحق ال يحصل إالَّ طاعته، لكن 
ِمُلوا  و ع د  قال تعالى: وانتفاء موانع،  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا ِمْنُكْم و ع 

اِت ل ي ْست ْخِلف نَُّهْم فـي اأْل ْرِض ك م ا اْست ْخل ف  الَِّذين  ِمْن ق ْبِلِهْم  اِلح  الصَّ
ل ُيم كِّن نَّ ل ُهْم ِدين ُهمُ  ْوِفِهْم  و  ل ُيب دِّل نَُّهْم ِمْن ب ْعِد خ  ى ل ُهْم و  الَِّذي اْرت ض 

م ْن ك ف ر  ب ْعد  ذ ِلك  ف ُأول ِئك  ُهُم  أ ْمنًا ي ْعُبُدون ِني ال ُيْشِرُكون  ِبي ش ْيئًا و 
، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم الذين 55النور: اْلف اِسُقون  

 تعالى اهلل فـي كتابِ  ق ما جاء  وأقاموه على وف صححوا معتقدهم
 الصالحِ  السلفِ  م، وطريقةُ ى اهلل عليه وسلَّ رسوله صلَّ  ةِ وسنَّ 
رعية وااللتزام بها، وابتعدوا الواجبات الشَّ  قاموا بعملِ  هم، ثمَّ وفهمُ 

ال تعالى وعدًا  هؤالء قد ُوعدوا من اهلل ،هوتوابعِ  عن الشركِ 
ما استخلف الذين من قبلهم م فـي األرض كهُ ف  ه يستخلِ يخلف، بأنَّ 

 الذي ارتضى هملهم دين   نُ من أتباع الرسل عليهم السلم، ويمكِّ 
ه فـي القلوب ين يكون: بتمكينِ الدِّ  وتمكينُ  لهم وهو اإلسلم.

أمور الحياة والهيمنة ه من تصريف ه، وبتمكينِ ه وتعليمِ شرِ وبن
فعلوا ذلك وذلك بمراعاة أحكامه وتنفـيذها فـي الواقع، فإذا  ،عليها

، واالستخلفُ  لهم األمنُ  ل  صُ وح   ،مكينِ التَّ  فقد اكتسبوا شروط  
اهلل سبحانه الشرط األساسي فـي  ر  . ثم  كرَّ عنهم الخوفُ  وانتفى

يعبدونني ال يشركون بي : تعالى االستخلف وأك د عليه بقوله
وأقيموا  قال سبحانه وتعالى فـي اْلية التي بعدها: ثمَّ  ،شيئا
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، هذه هي ة وآتو الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمونالصل
الَِّذين  ِإْن  ه:شأن   ُعد ة النصر ومتطلبات التمكين، كما قال جلَّ 

ْعُروِف  ك اة  و أ م ُروا ِباْلم  لة  و آت ُوا الزَّ م كَّنَّاُهْم فـي اأْل ْرِض أ ق اُموا الصَّ
ن ه ْوا ع نِ  اِقب ةُ  و  ِللَِّه ع   فهذا هو واجبُ  41الحج: اأْلُُمورِ  اْلُمْنك ِر و 
يقوم بتنفـيذ شرع اهلل  أنْ  وقدرةً  وأعطاه سلطةً  تعالى اهلل هُ من مكنَّ 

 ى يستمر  وحراسته باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتَّ 
يعطيها تعالى،  اهلل ها بيدِ كلُّ  األمور   اهلل تعالى له، فإنَّ  تمكينُ 

 ذ  وحده، ونفَّ تعالى ن قام بعبادته ها ممَّ قُّ حِ سبحانه وتعالى من يست  
 والملكِ  الحكمِ  ليس من أجلِ  مكينُ حياته، فالتَّ  ه فـي واقعِ شرع  

 من أجلِ  ما هو  اْلخرين واالستئثار بالدنيا، إنَّ  وقهرِ  والغلبةِ 
الذي ارتضاه  المنهجِ  استخدامـه فـي اإلصلح والبناء، وتحقيقِ 

  د وتحقيق العدل بين العباد.الظلم والفسا لعباده، ودفعِ  تعالى اهلل
ه لكنَّ  ،المؤقت لمن يمتلك أسبابه المادية مكينُ التَّ  وقد يحصلُ 

بل تنتابه الشرور  ،اولن يكون مستمرً  ،اا تامً تمكينً  لن يكون  
فـي  وال البركةُ  الحقيقي فـيه األمنُ  والمنغصات، ولن يكون  

م ْن أ ْعر ض  ع ْن  واألوالد، قال تعالى: األرزاق ِذْكِري ف ِإنَّ ل ُه و 
ِة أ ْعم ى ن ْحُشُرُه ي ْوم  اْلِقي ام  ْنكًا و  ِعيش ًة ض    124طـه:. م 

 :التمكين المدافعة للباطل، االبتلء،: وهذه السنن الثلث
يبتلون فـي أنفسهم وأهليهم،  اإليمان الحقِّ  أهل   فإنَّ  رابط  بينها ت  
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والظالمين، فإذا ثبتوا الباطل من الكفرة والمنافقين  هم أهلُ ويعادي  
هم فـي كشفهم، وبذلوا وسع   ،الباطلِ  ودافعوا أهل   على الحقِّ 

 مكين  لهم التَّ  تعالى هوا عن المنكر كتب اهللوأمروا بالمعروف ون  
هم رخاًء، وهذه تِ شدَّ  هم أمنًا، ومن بعدِ خوفِ  بعد   هموأبدل   ،صروالنَّ 
 اهلل حقِ  من مراعاةِ  بدَّ ، فلمن االبتلء الذي يختبرون به اءُ السرَّ 

السراء وفـي  ، فـيحال   بذلك فـي كلِّ  عباده، والقيامِ  ، وحقِّ تعالى
 ون  فـي الدنيا، ويستحقُّ  صرُ والنَّ  مكينُ لهم التَّ  ى يدوم  الضراء، حتَّ 

نْ ات النَّ األخروي فـي جنَّ  الجزاء   وا هم أعرضوا وأخلُّ  عيم، وا 
بـهم، وهي  هـم وتحيقُ ى تنتظرُ األخر  اهلل سنة   فإنَّ  مكينِ التَّ  بشروطِ 

قال  ،ة االستمرارصلحي   ةُ األمَّ  عندما تفقدُ  ،االستبدالِ  ةُ سـنَّ 
ُكْم ثُمَّ ال ي ُكوُنوا أ ْمث ال ُكمْ  تعالى: لَّْوا ي ْست ْبِدْل ق ْومًا غ ْير  ْن ت ت و   و اِ 
فـي وقائع السيرة النبوية وسير الدعوة يرى  لُ والمتأمِ  ،38محمد 

 تعالى اهلل ى كتب  مع هذه السنن والوعي بها واضحًا حتَّ التعامل 
 .مكين  والتَّ  صر  لهم النَّ 

 :الثَّبات الوسائل المعينة على
 ،على األعقابِ  والنكوصِ  قوط، أو الردةِ السُّ  ت حوادثُ ر  لقد كثُ 

ا العاملين لإلسلم، ممَّ  بعضِ  ى بين  حتَّ  ،االنتكاساتُ ك ُثر ت و 
 تلك المصائر، ويتلمُس  من أمثالِ  على الخوفِ  المسلم   حملُ ي  

 جاة. إنَّ النَّ  وشاطئِ  األمان، للوصول إلى برِّ  الثَّباتِ  وسائل  
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 المسلمِ  أخيهِ  من حاجةِ  أعظمُ  الثَّبات اليوم لوسائلِ  المسلم   حاجة  
 درةِ مان، ونُ الزَّ  ؛ لفسادِ ه أكبرُ لتحقيقِ  المطلوبُ  ، والجهدُ لفِ أيام السَّ 
 وقوةِ  ،الناصرِ  عين، وقلةِ المُ  ضعفِ اصحين، و النَّ  اإلخوان
وجلَّ  اهللِ  ووسائل القهر، ومن رحمةِ  المكرِ  إمكاناتِ   ا أنْ بن   عز 

 ه وفـي سيرته وسائل  يَّ بِ ن   وعلى لسانِ  الكريمِ  ا فـي كتابهلن   ن  بيَّ 
 منها: بعًضا عرُض بات. ن  للثَّ  كثيرةً 
 ًل:وتدبرًا وعم تلوةً  الكريمِ  على القرآن : اإلقبالُ أوالً 

إالَّ  ت بهاالتي حلَّ  والشدائدِ  من الفتنِ  ةِ لألمَّ  ال نجاة   إنَّه
 على الد ين باالعتصام البدَّ من الثَّبات، و باإلقباُل على القرآن

اهلل تعالى، ومن دعا إليه ُهِدي   به أنجاهُ  ك  من تمسَّ  بالكتاب، ألنَّ 
 ،ياألول باتالثَّ لتحقيِق  وسيلةً  العظيمُ  . والقرآنُ مستقيم   إلى صراط  

ُيب شُِّر قال اهلل تعالى:  ُم و  ِإنَّ ه ذ ا اْلُقْرآن  ي ْهِدي ِللَِّتي ِهي  أ ْقو 
اِت أ نَّ ل ُهْم أ ْجرًا ك ِبيراً  اِلح   اْلُمْؤِمِنين  الَِّذين  ي ْعم ُلون  الصَّ

قال اهلل تعالى: ، وهو شفاء لعلل السقوط والشقاء 9اإلسراء:
 ُُل ِمن  اْلق ُنن زِّ ْرآِن م ا ُهو  ِشف اء  و ر ْحم ة  ِلْلُمْؤِمِنين  و ال ي ِزيُد و 

س اراً  ْلن ا وقال اهلل تعالى:  ،82اإلسراء: الظَّاِلِمين  ِإالَّ خ  ا أ ْنز  م 
ل ْيك  اْلُقْرآن  ِلت ْشق ى وقال  ،، والقرآن الكريم مثبت للقلوب2طـه: ع 

ق ال  الَِّذين  ك ف ُروا ل ْوال نُ تعالى:  ل ْيِه اْلُقْرآُن ُجْمل ًة و اِحد ًة و  زِّل  ع 
تَّْلن اُه ت ْرِتيلً  ر  ْلن ا ه ذ ا ، 32الفرقان: ك ذ ِلك  ِلُنث بِّت  ِبِه ُفؤ اد ك  و  ل ْو أ ْنز 
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ِتْلك   ْشي ِة اللَِّه و  دِّعًا ِمْن خ  اِشعًا ُمت ص  ب ل  ل ر أ ْيت ُه خ  ل ى ج  اْلُقْرآن  ع 
 ، وهو حبلُ 21الحشر: ا ِللنَّاِس ل ع لَُّهْم ي ت ف كَُّرون  اأْل ْمث اُل ن ْضِرُبه  

اهلل تعالى من  هُ ه عصم  بِ  ك  سَّ م  ت   نْ المبين، م   ورُ ين، والنَّ تِ اهلل الم  
ه على ت  ، وثبَّ قوطِ اهلل تعالى من السُّ  ، ومن اتبعه أنجاهُ لِ ل  الز  

 ى:قال اهلل تعال .مستقيم   ومن دعا إليه ُهدي إلى صراط   ،الحقِّ 
 ل ْيُكْم ُقوا و اْذُكُروا ِنْعم ت  اللَِّه ع  ِميعًا و ال ت ف رَّ ْبِل اللَِّه ج  و اْعت ِصُموا ِبح 

ُكْنُتْم  ِإْذ ُكْنُتْم أ ْعد اًء ف أ لَّف  ب ْين   ِتِه ِإْخو انًا و  ُقُلوِبُكْم ف أ ْصب ْحُتْم ِبِنْعم 
ل ى ش ف ا ُحْفر ة  ِمن  النَّاِر ف أ ْنق ذ ُكْم مِ  ْنه ا ك ذ ِلك  ُيب يُِّن اللَُّه ل ُكْم آي اِتِه ع 

ه ى اهلل عليِ اهلل صلَّ  وقال رسولُ ، 103آل عمران: ل ع لَُّكْم ت ْهت ُدون  
اهلل  هو حبلُ  ،مستقيم   به ُهِدي إلى صراط   ك  مسَّ "من ت   م:وسلَّ 

 على أنَّ  تعالى اهلل ونصَّ  (1)".المستقيمُ  وهو الصراطُ  ،المتين
منجمًا مفصًل هي  هذا الكتاب   نزل  من أجلها أ   التي الغاية  

 :الكفارِ  على ُشبهِ  الردِّ  تعالى فـي معرضِ اهلل ثبيت، فقال التَّ 
  ق ال ل ْيِه اْلُقْرآُن ُجْمل ًة و اِحد ًة ك ذ ِلك  ِلُنث بِّت   و  الَِّذين  ك ف ُروا ل ْوال نزل  ع 

تَّْلن اُه ت ْرِتيل و ال ي   ر  قِّ و أ ْحس ن  ِبِه ُفؤ اد ك  و  ث ل  ِإال ِجْئن اك  ِباْلح  ْأُتون ك  ِبم 
  .33-32الفرقان: ت ْفِسيًرا
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 ؟؟لماذا كان القرآن مصدرًا للتثبيت
 ة  ل  ، ويقوي الصِ فس  ي النَّ وينميه، ويزكِ  اإليمان   ه يغرُس ألنَّ  -1

ْن ي ُقولُ ، تعالى باهلل ا ُأْنِزل ْت ُسور ة  ف ِمْنُهْم م  ذ ا م  ُكْم ز اد ْتُه ه ِذِه أ يُّ  و اِ 
انًا و ُهْم ي ْست ْبِشُرون   انًا ف أ مَّا الَِّذين  آم ُنوا ف ز اد ْتُهْم ِإيم   ِإيم 

 .124التوبة:
 على قلبِ  وسلًما ابردً  نزلُ ت  ت   الكريمِ  القرآن آياتِ  ألنَّ  -2

 اهلل ه بذكرِ قلبُ  ، ويطمئنُ الفتنةِ  به رياحُ  عصفُ ، فل ت  المؤمنِ 
: تعالى، قال  وجلَّ ِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه اهلل عزَّ ت ْطم  الَِّذين  آم ُنوا و 

ِئنُّ اْلُقُلوبُ    28الرعد: أ ال ِبِذْكِر اللَِّه ت ْطم 
 التي يستطيعُ  حيحةِ الصَّ  والقيمِ  صوراتِ بالتَّ  المسلم   دُ زوِّ ه يُ ألنَّ -3

م   من خللها أنْ  بالموازين الدقيقة،  هُ ه، ويمدُّ من حولِ  األوضاع   ُيقوِّ
وال  ه،حكمُ  على األمور فل يضطربُ  له الحكم   التي تهيئُ 

و ال قال تعالى:  ،واألشخاصِ  األحداثِ  باختلفِ  هُ لُ اأقو  تتناقُض 
قِّ و أ ْحس ن  ت ْفِسيراً    .33الفرقان: ي ْأُتون ك  ِبم ث ل  ِإالَّ ِجْئن اك  ِباْلح 

 :الصالح والعملُ  اهلل، شرعِ  : التزامُ ثانياً 
ُيث بُِّت اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا ِباْلق ْوِل الثَّاِبِت ِفي  قال اهلل تعالى:

ي ْفع ُل اللَُّه م ا  ُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمين  و  ِفي اْلِخر ِة و  ي اِة الدُّْني ا و  اْلح 
من  واحد   عن غيرِ  وكذا روي   - قال قتادةُ  ،27:إبراهيم ي ش اءُ 
والعمل الصالح،  ،هم بالخيرتُ الدنيا فـيثبِ  ا الحياةُ أمَّ : "-لفِ السَّ 
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ولو أن هم فعلوا ما وقال اهلل سبحانه:  (1)".فـي القبرِ  وفـي اْلخرةِ 
ثُمَّ وقال:  ،66النساء: يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد  تثبيتاً 

ْوا ت و اص  بربِ  ك ان  ِمن  الَِّذين  آم ُنوا و  ْوا ِباْلم   الصَّ ت و اص  م ةِ و   ْرح 
ِإنَّ اإلنسان ل فـي ُخْسر ِإالَّ الَِّذين  آم ُنوا وقال تعالى:  ،17البلد:

ْوا بِ  ت و اص  قِّ و  ْوا ِباْلح  ت و اص  اِت و  اِلح  ِمُلوا الصَّ برو ع   الصَّ
والتواصي بذلك  ،والطاعاتِ  الحاتِ الصَّ  فعملُ  ،3-2العصر:

 للمسلمِ  ومبعدة   للذنوب، رة  ا، وهي كفَّ القلب   بُ ذِّ ه  ، وتُ فس  ي النَّ زكِ تُ 
برو اْست ِعيُنوا بِ قال اهلل تعالى:  ،يغِ والزَّ  للِ الزَّ  عن مواقعِ   الصَّ

ل ى نَّه ا ل ك ِبير ة  ِإالَّ ع  لِة و اِ  اِشِعين   و الصَّ ، وقال 45البقرة: اْلخ 
بري ا أ يُّه ا الَِّذين  آم ُنوا اْست ِعيُنوا بِ تعالى:  لِة ِإنَّ  الصَّ اللَّه   و الصَّ

اِبِرين   اْتُل م ا ُأوِحي  ِإل ْيك   ، وقال تعالى:153البقرة: م ع  الصَّ
ِن اْلف ْحش اِء و اْلُمْنك ِر  لة  ت ْنه ى ع  لة  ِإنَّ الصَّ ِمن  اْلِكت اِب و أ ِقِم الصَّ

ل ِذْكُر اللَِّه أ ْكب ُر و اللَُّه ي ْعل ُم م ا ت ْصن ُعون    .45العنكبوت: و 
ودراستها للتأسي  : تدبر قصص األنبياء والصالحين،ثالثاً 

 :والعمل
ا ُنث بُِّت ِبِه  قال تعالى: ُسِل م  ل ْيك  ِمْن أ ْنب اِء الرُّ ُكلًّ ن ُقصُّ ع  و 

ِذْكر ى ِلْلُمْؤِمِنين   م ْوِعظ ة  و  قُّ و  اء ك  ِفي ه ِذِه اْلح   ُفؤ اد ك  و ج 

                                                           

 .3/421تفسير القرآن العظيم البن كثير  - 1



61 

صلَّى اهلل اهلل  رسولِ  دِ على عه ت تلك اْلياتِ ل  . فما نز  120هود:
نَّ  ،هكُ ف  هي والتَّ ل  للتَّ  عليِه وسلَّم  فؤادِ  هو تثبيتُ  ،عظيم   ما لغرض  وا 

ففـي  المؤمنين معه. وأفئدةِ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّماهلل  رسولِ 
والصالحين وعلماء األمة األتقياء ما  والصحابة األنبياء صِ ص  ق  

 . واستقراًرا ثباتاً  المرءُ  يزيدُ 
ا إبراهيم ن  فـي سيدِ  وجلَّ اهلل عزَّ  أخي المسلم: قول   ت  لْ مَّ أ  لو ت  ف -

ُقوُه و اْنُصُروا  :الطغاة   ه طغيان  عليه السلم الذي واج   رِّ ق اُلوا ح 
ل ى  س لًما ع  آِله ت ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ف اِعِلين  ُقْلن ا ي ا ن اُر ُكوِني ب ْرًدا و 

ع ْلن اُهُم األْخس ِرين  ِإْبر اِهيم  و أ ر اُدوا ِبِه ك   ، 70-68األنبياء: ْيًدا ف ج 
 والعذاب ،غيان  الطُّ  أمام   الثَّباتِ بمعنى من معاني  أخي تشعرُ  أال  

 .؟ةِ صَّ هذه القِ  أملُ ت  ت   ك وأنت  نفس   يدخلُ 
موسى  فـي قصةِ  وجلَّ اهلل عزَّ  أخي المسلم: قول   رت  بَّ د  لو ت   -

اُب ُموس ى ِإنَّا ف ل مَّا ت ر اء ى ا عليه السلم: ْمع اِن ق ال  أ ْصح  ْلج 
بِّي س ي ْهِدينِ  ُكون  ق ال  ك ل ِإنَّ م ِعي  ر   أال   ،62-61الشعراء: ل ُمْدر 

 لحقةِ ومُ  طاردةِ مُ  عند   الثَّباتِ من معاني  آخر   بمعنىً  تحسُّ 
 خاتِ ر  ص   وسطِ  ةِ دَّ الشِّ  فـي لحظاتِ  الثَّباتُ أي  المين،الظَّ 

 ؟.ة  هذه القصَّ  ر  بَّ د  ت  ت   وأنت   ،اليائسين
قصة سحرة فرعون،  في الثَّبات سائل  و أخي  لو استعرضت   -

، لها ن  يَّ ب  ا ت  بعدم   ت على الحقِّ ت  ب  التي ث   ةِ للقلَّ  العجيبُ  ذلك المثلُ 
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 فسِ فـي النَّ  يستقرُّ  الثَّباتمعنًى عظيمًا من معاني  ى أنَّ تر   أال  
ْنُتْم  :كما حكاه اهلل تعالى وهو يقول ،المِ تهديدات الظَّ  أمام   ق ال  آم 

ُكُم السِّْحر  ف ألق طِّع نَّ  لَّم  ل ُه ق ْبل  أ ْن آذ ن  ل ُكْم ِإنَُّه ل ك ِبيُرُكُم الَِّذي ع 
ل ت ْعل ُمنَّ  لِّب نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل و  أ ْيِدي ُكْم و أ ْرُجل ُكْم ِمْن ِخلف  و ألص 

الذي ال  المؤمنةِ  ةِ القلِّ  ه ثباتُ . إنَّ 71طه: ا و أ ْبق ىأ يُّن ا أ ش دُّ ع ذ ابً 
اء ن ا  وهم يقولون: ،راجع  ى ت  ن  دْ ه أ  يشوبُ  ل ى م ا ج  ق اُلوا ل ْن ُنْؤِثر ك  ع 

ن ا ف اْقِض م ا أ ْنت  ق اض  ِإنَّم ا ت ْقِضي ه ِذِه  ِمن  اْلب يِّن اِت و الَِّذي ف ط ر 
ي اة  الدُّْني ا  .72طه: اْلح 

ِة و  ،فـي سورة يس المؤمنِ  ةُ صَّ وهكذا قِ  -  مؤمن آل فرعون،قصَّ
 من أعظمِ  يكونُ  الثَّباتُ  يكادُ  وأصحاب األخدود، وغيرها،

 ا.ها جميعً دروسِ 
 ل  فقهاء التابعين فـي اإلسلم، مث   بن الزبير أحدُ  وهذا عروةُ  -

ا وْ و  فقد ر  ، تعالى اهلل عمِ نِ لِ  رُ المقدِّ  الراضي، ابرِ الصَّ  للمؤمنِ  صالح  
 ى الحتَّ  ،هاقطع   األطباءُ  ر  رَّ ق  ف   ،ةُ ل  ك  فـيها األ   ه وقعتْ رجل   أنَّ 
 إلى الجسدِ  قتْ ا ترَّ بم  ثم إلى فخذه، ورَّ  ،هاه كلِّ سري إلى ساقِ ت  

شيئًا  يشرب   فعرضوا عليه أنْ  ها.ه بنشرِ نفسُ  ه، فطابتْ تْ فأكل  
 فقال: ما ،من قطعهاويتمكنوا  باأللمِ  حسَّ ى ال ي  حتَّ  ،هعقل   بُ يغيِّ 

ى ال حتَّ  ،هعقل   بُ يغيِ  شيًئا باهلل يشربُ  أحدًا يؤمنُ  أنَّ  ظننتُ 
 ،ها من ركبتِ وهُ عُ ط  ق  وها، ف  عُ ط  فاقْ  وامُّ ولكن هلُ  ،وجلَّ عزَّ  ه  يعرف ربَّ 
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 أنْ  القدرُ  وشاء   )اشتكى(!!ه عرف أنَّ م، وال يُ ال يتكلَّ  وهو صامت  
ت فـيها طع  ـي هذه الليلة التي قُ ه، ففإيمانِ  على قدرِ  الرجلُ  يبتلى  
، فمات   طح  من سُ  -إليه أوالدهِ  كان أحبَّ  -له  ابن   سقط   هُ رجلُ 

 ، كانوا سبعةً الحمدُ  لك ، فقال: اللهمَّ وه فـيهِ فدخلوا عليه فعزُّ 
فأخذت  أربعة   ، وكان لي أطراف  فأخذت واحدًا وأبقيت ستةً 

 كنت   نْ ئِ ، ول  يت  عط  أ   فلقد أخذت   كنت   ، فإنْ ثلثةً  وأبقيت   ،واحداً 
 !!ت  ـيْ اف  لقد ع   قد ابتليت  

  :عـاءُ الـدُّ  رابعًا:
 هون إلى اهللهم يتوجَّ اهلل المؤمنين أنَّ  عبادِ  من صفاتِ إنَّ 

 المسلم   عينُ من أقوى ما يُ  عاءُ هم، فالدُّ ت  ثبِّ يُ  أنْ  عاءِ بالدُّ  وجلَّ عزَّ 
ى اهلل صلَّ  اهلل رسولُ  : قال  اهلل قال   بن عبدِ  عن جابر  ف ،على ذلك
صلَّى اهلل  وكان رسولُ  (1)المؤمن". سلحُ  عاء  الدُّ  "إنَّ  م:عليه وسلَّ 

ه لعبد ، ومن ذلك دعائِ الثَّباتِ ه بيدعو ألصحابِ  اهلل عليِه وسلَّم
ه ت  فثبَّ  :واحة، قال هشامُ ر   اهلل يا ابن   ك  ت  فثبَّ  اهلل بن رواحة: "وأنت  

   (2)ا".ه  ودخل   ة  نَّ له الج   تْ ح  تِ وفُ  دًا،شهي ل  تِ ، قُ الثَّباتِ  أحسن   اهللُ 
كان  وقت   فـي كلِّ  بهِ  يلهجُ  عاءِ على الدُّ  من كان حريًصاو 
 يغِ الزَّ  من أسبابِ  والحذرِ  الثَّباتِ  أسبابِ  ا له التخاذِ تذكيرً 

                                                           

 .3/346، 1812مسند أبو يعلى    - 1
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 مؤثر   عن كلِّ  فسِ النَّ  بمحاسبةِ  فـيه تذكير   عاءُ ؛ والدُّ واالنحرافِ 
ربنا ال تزغ قلوبنا ) دعية فـي ذلك:القلب، ومن األ على مسيرةِ 

بَّن ا و)ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا(، و(، بعد إذ هديتنا ر 
ث بِّْت أ ْقد ام ن ا ْسر اف ن ا فـي أ ْمِرن ا و  آل  اْغِفْر ل ن ا ُذُنوب ن ا و اِ 

ها بين أصبعين من ا كانت "قلوب بني آدم كلِّ ، ولمَّ 147عمران:
 اهلل رسولُ  قال   ،يشاءُ  حيثُ  هُ صرف  يِ  واحد   لبِ كق الرحمنِ  أصابعِ 

صرف قلوبنا على  مصرف القلوب اللهمَّ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّم
 ،الثَّباتعلى معنى  زُ كِّ ر  تُ  كثيًرا من األدعيةِ  ونجدُ  (1)".طاعتك

ك إيمانـًا ال ي أسألُ اهلل إنَّ " عبد اهلل بن مسعود: ومن ذلك دعاءُ 
اهلل  وقال شداد بن أوس: "كان رسولُ  (2)"،فد  ونعيمـًا ال ين يرتدَّ 

فـي صلتنا: اهلل  ندعو بهنَّ  ا كلمات  ن  م  لِّ ع  يُ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّم
ولقد  (3)".شدِ الرُّ  ك عزيمة  وأسألُ  ،فـي األمرِ  الثَّبات  ك ي أسألُ إنِّ 

كيد النساء أمام  الثَّباتيوسف عليه السلم فـي نبيُّ اهلل  استعان  
                                                           

، 4/2045، 2654، رواه اإلمام أحمد ومسلم 6569،2/168أحمد  -1
 باب تصريف اهلل تعالى القلوب كيف شاء،

 .1/454، 4340. 1/400، 3797أحمد   -2
، ابن 3470،5/476، الترمذي، باب منه،125-4/123أحمد  -3

كر جواز دعاء المرء فـي صلته بما ليس فـي كتاب اهلل جل ذ ،1974حبان
 وعل.  
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بُّ ِإل يَّ ِممَّا  ق ال  ر بِّ السِّْجنُ  إلى ربِه وموال: ه  ، فتوجَّ اءِ عبالدُّ  أ ح 
نِّي ك ْيد ُهنَّ أ ْصُب ِإل ْيِهنَّ و أ ُكْن ِمن   الَّ ت ْصِرْف ع  ي ْدُعون ِني ِإل ْيِه و اِ 

اِهِلين    .33يوسف: اْلج 
 :تعالى اهلل خامسًا: ذكرُ 

ا اْلُمْؤِمُنون  الَّ قال تعالى:  ُقُلوُبُهْم  ِذين  ِإذ ا ُذِكر  اللَُّه و ِجل تْ ِإنَّم 
كَُّلون   بِِّهْم ي ت و  ل ى ر  انًا و ع  ل ْيِهْم آي اُتُه ز اد ْتُهْم ِإيم  ذ ا ُتِلي ْت ع   و اِ 

فـي  لْ مَّ أ  ت   ..يتِ بِ ثْ التَّ  أسبابِ  من أعظمِ  تعالى اهلل ذكرُ  ،2األنفال:
يا أيها  :وجل  قوله عزَّ  اهلل فـي وذكرِ  الثَّباتِ بين  هذا االقترانِ 

. 45األنفال: الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهلل كثيراً 
ِإْذ  فـي الجهاد، الثَّباتِ على  المرء   ما يعينُ  ه من أعظمِ فجعل  

بُّك  ِإل ى اْلم لِئك ِة أ نِّي م ع ُكْم ف ث بُِّتوا الَِّذين  آم ُنوا س ُأْلِقي فـي  ُيوِحي ر 
ِب الَِّذين  ك ف ُروا الرُّْعب  ف اْضِرُبوا ف ْوق  اأْل ْعن اِق و اْضِرُبوا ِمْنُهْم ُقُلو 

  .12األنفال: ُكلَّ ب ن ان  
اهلل فـي  عليه السلم بذكرِ  يوسفُ نبيُّ اهلل  ولقد استعان  

إلى  هُ تْ ع  ا د  لمَّ  والجمالِ  منصبِ ال ذاتِ  المرأةِ  فتنةِ  أمام   الثَّباتِ 
 جنودِ  واجُ رت أمسَّ ك  فت   ،"اهللِ  "معاذ   فـي حصنِ  خلْ يد ها؟ ألمْ نفسِ 
د ْتُه الَِّتي ُهو  فـي ؟،هحصنِ  هوات على أسوارِ الشَّ  ر او  ب ْيِته ا ع ْن  و 

بِّي  ق ال ْت ه ْيت  ل ك  ق ال  م ع اذ  اللَِّه ِإنَُّه ر  لَّق ِت اأْل ْبو اب  و  ن ْفِسِه و غ 
 وكذا تكونُ  .23يوسف: ُح الظَّاِلُمون  أ ْحس ن  م ْثو اي  ِإنَُّه ال ُيْفلِ 
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ذا غفل   ةُ فاعليَّ   عن ذكرِ  المؤمنُ  األذكار فـي تثبيت المؤمنين. وا 
 عليه، وبذر   ه، وانبسط  على قلبِ  الرجيمُ  الشيطانُ  م  ث  اهلل تعالى ج  

 ، قال تعالى:هانوب كلِّ الذَّ  ، التي هي أصلُ اوسِ س  الو   فـيه أنواع  
ل ْيِهمُ ) ذ  ع  الشَّْيط اُن ف أ ْنس اُهْم ِذْكر  اللَِّه ُأول ِئك  ِحْزُب الشَّْيط اِن  اْست ْحو 

اِسُرون    ، فإذا ذكر  19 المجادلة: أ ال ِإنَّ ِحْزب  الشَّْيط اِن ُهُم اْلخ 
: "واهلل . قال قتادةوانقبض   ، واستعاذ به انخنس  وجلَّ ه عزَّ ربَّ  العبدُ 
يقول ابن  (1)وا".دُ س  وا وف  ارُ ب   إالَّ  وجلَّ اهلل عزَّ  ذكر   قوم   ي  سِ ما ن  
من  األمان   وجبُ يُ  -تبارك وتعالى - الربِّ  ذكرِ  دوام   إنَّ " القيم:
 نسيان   ه، فإنَّ ه ومعادِ فـي معاشِ  العبدِ  شقاءِ  ه الذي هو سببُ نسيانِ 
قال  ،حهاه ومصال  نفس   سبحانه وتعالى يوجب نسيان   الربِّ 

ن ُسوا اللَّه  ف أ ْنس اُهْم أ ْنُفس ُهْم ُأول ِئك  ُهُم ت ُكوُنوا ك الَِّذين   و التعالى: 
ذا نسي  19الحشر: اْلف اِسُقون   عن  ه أعرض  نفس   العبدُ  ، وا 
له  بد، كمنْ وال تْ وفسد   كتْ فهل   ،عنها ها واشتغل  ها ونسي  مصالحِ 

ه ه وفلحُ ا صلحُ وممَّ  ،أو غير ذلك أو ماشية   أو بستان   زرع  
 ع  وضيَّ  عنه بغيرهِ  ه ونسيه، واشتغل  ه فأهمل  علي ه والقيامِ بتعاهدِ 
 (2)والبد". ه يفسدُ ه، فإنَّ ح  مصال  

                                                           

 .2/243إغاثة اللهفان: ابن القيم  - 1
 .1/67الوابل الصيب  - 2



67 

 :ة والجماعةنَّ السُّ  أهلِ  طريقِ  على سلوكِ  سادسًا: الحرُص 
 مسلم   على كلِّ  الذي يجبُ  الصحيح   الوحيد   ريق  الطَّ  إنَّ 
 والجماعة، طريقُ السُّنَّة  الح أهلُ الصَّ  لفِ السَّ  ه هو طريقُ سلوكُ 

والمنهج  العقيدة الصافـية، أهلُ  ،اجيةِ النَّ  رقةِ والفِ  المنصورةِ  ائفةِ لطَّ ا
 تعالى، اهلل عن أعداءِ  ميزِ والتَّ  ،ليلِ والدَّ  السُّنَّةالسليم، واتباع 

عن عمران بن حصين رضي اهلل عنهما ف ،الباطل أهلِ  ومفاصلةِ 
الذين  ثمَّ  يم قرنخيركُ  "ثمَّ  م:ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  قال: قال: النبيُّ 

صلَّى  النبيُّ  قال عمران: ال أدري أذكر   ،الذين يلونهم" يلونهم ثمَّ 
بعد قرنه قرنين أو ثلثة، وعن عبد اهلل رضي اهلل  اهلل عليِه وسلَّم
 ،رنيق   اسِ النَّ  خيرُ  قال: "ثمَّ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّم عنه عن النبي

 شهادةُ  قُ سبِ ت   أقوام   يءُ جِ ي   ثمَّ  ،الذين يلونهم ثمَّ  ،الذين يلونهم ثمَّ 
 (1)".هِ ه شهادت  ويمينُ  ،ههم يمين  أحدِ 

م: ى اهلل عليه وسلَّ اهلل صلَّ  رسولُ  : قال  بن مالك قال   عن أنس  
نَّ فرقةً  ى وسبعين  على إحد   تْ ق  ر  بني إسرائيل افت   إنَّ " ي تِ أمَّ  ، وا 

                                                           

، كتاب الشهادات، باب ال يشهد على 2/1139، 2507رواه البخاري،  -1
 شهادة جور إذا أشهد.  
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وهي  ،احدةً و  إالَّ  ارِ فـي النَّ ها ، كلُّ على ثنتين وسبعين فرقةً  ستفترقُ 
  (1)".الجماعةُ 

ذا أردت    ل وسائل  فتأمَّ  الثَّباتهذا فـي  قيمة   تعرف   أنْ  وا 
ولم  ،روامن السابقين واللحقين وتحيَّ  كثير   لماذا ضلَّ  ك:نفس  
؟ أو توا عليهيمو  ، ولممِ ستقيالمُ  راطِ هم على الصِّ أقدامُ  ثبتْ ت  

من  أوقاتًا ثمينةً وأضاعوا  ،همعمرِ  ى جلُّ ا انقض  م  عد  وصلوا إليه ب  
من  والضللِ  عِ د  البِ  فـي منازلِ  قلُ هم يتنَّ ى أحد  ؟؟. فتر  همحياتِ 

لى و  أويل  والتَّ  يفِ حرِ إلى التَّ  ،واالعتزال الكلمِ  الفلسفة إلى علمِ  ا 
طريقة  إلى  صوفِ فـي التَّ  ما ، ومن طريقة  واإلرجاءِ  فويضِ التَّ 

 مؤمنين.ال بسبيلِ  فعليك   الثَّبات   أردت   فإنْ  ،أخرى
 :ةُ ليم  السَّ  ةُ ربي  : التَّ سابعاً 
 اأساسيً  عاملً  المتدرجةُ  الواعيةُ  ةُ العلميَّ  ةُ اإليمانيَّ  التربيةُ  عدُّ تُ 

 حيي القلب  هي التي تُ  :ةُ إليمانيَّ  . فالتربيةُ الثَّباتمن عوامل 
من  جِ اتِ النَّ  فافِ للج   ةِ المنافـي   ،والمحبةِ  والرجاءِ  ،بالخوفِ  والضمير  

، ةِ حيح  الصَّ  ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ والسُّ  الكريمِ  القرآنِ  صوصِ عن نُ  عدِ البُ 
 . الِ ج  الرِّ  على أقاويلِ  والعكوفِ 

                                                           

إسناد صحيح ، وقال:هذا 4/180رواه البوصيري فـي مصباح الزجاجة  -1
رجاله ثقات رواه اإلمام أحمد فـي مسنده من حديث أنس أيضا، ورواه أبو 

 يعلى الموصلي.  
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 ليلِ على الدَّ  القائمةُ إنَّ التَّربي ة  المطلوبة  هي  :ةُ العلميَّ  ةُ ربي  التَّ  -1
واألمعية الذميمة. قال اإلمام الزهري:  ،قليد  للتَّ  ةُ المنافـي  و  ،حيحِ الصَّ 
 ،نجاة   ةِ نَّ بالسُ  االعتصام   إنَّ  :ا يقولونن  ى من علمائ  ض  من م   كان

وفـي  ،والدنيا ينِ الدِّ  ثباتُ  العلمِ  شرُ فن   ،اا سريعً قبضً  ُض قب  يُ  والعلمُ 
 (1)ه".ذلك كلُّ  ذهابُ  العلمِ  ذهابِ 

 ،المجرمين سبيل   فُ عرِ التي ال ت  هي التربيَّة  :ةُ الواعي   ةُ ربي  التَّ  -2
األحداِث وب ،علماً  بالواقعِ  وتحيطُ  ،اإلسلم داءِ أع خطط   وتدرُس 

 قوقعِ التَّ البعيدُة عن و  ،للنغلق المنافـيةُ هي التربيَُّة ، فهمًا وتقويماً 
 .المحدودةِ  الصغيرةِ  على البيئاتِ 

، شيئًا فشيئاً  المسلمِ  بيدِ  التي تأخذُ هي  :المتدرجةُ  التربيَّةُ  -3
 دونِ  ،موزون   بشري بتخطيط  ال الكمالِ  به فـي مدارجِ  ي  قِ رت  ت  

 .ةم  حطِّ تُ  التي االرتجال والتسرع والقفزات
 : ريقِ بالطَّ  قةُ : الثِّ ثامناً 
، ه المسلمُ كُ ريق الذي يسلُ بالطَّ  قةُ الثِّ  تْ اد  ما ازد  ه كلَّ أنَّ  شكَّ  ال

 -منها: . ولهذا وسائلُ ه عليه أكبرُ كان ثباتُ 
ه ليس جديدًا، وال كُ سلُ الذي ت   المستقيم   راط  الصِّ  أنَّ  استشعارُ  -1

نَّ زمان   وليد   األنبياء  ك  فـيه من قبل   قد سار   قديم   ما هو طريق  ك، وا 

                                                           

 .3/369حلية األولياء  - 1
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 ك،غربت   والصالحون، فتزولُ  والشهداءُ  والصديقون والعلماءُ 
ُل و  نسًا،ك أُ وحشت   لُ بدَّ ت  وت    ك تشعرُ ك فرحًا وسرورًا، ألنَّ كآبتُ ت ت حوَّ
 .والمنهجِ  ريقِ الطَّ  فـي لك   هم أخوة  كلُّ  أولئك   بأنَّ 
ْمُد ِللَّهِ : وجلَّ قال اهلل عزَّ  :باالصطفاءِ  عورُ الشُّ  -2  ُقِل اْلح 

ل ى ِعب اِدِه الَِّذين  اْصط ف ى س لم  ع  ُثمَّ : تعالى وقال ،59النمل: و 
ْثن ا اْلِكت اب  الَِّذين  اْصط ف ْين ا ِمْن ِعب اِدن ا  وقال .32فاطر: أ ْور 

ك ذ لِ  :تعالى ُيِتمُّ و  اِديِث و  ُيع لُِّمك  ِمْن ت ْأِويِل اأْل ح  بُّك  و  ك  ي ْجت ِبيك  ر 
ل ْيك    اهلل اصطفى األنبياء   وكما أنَّ  .6يوسف: ِنْعم ت ُه ع 

وهو ما ورثوه من علوم  ،من ذلك االصطفاءِ  فللصالحين نصيب  
 .األنبياء

، دابةً  جمادًا، أو اهلل تعالى خلقك   ماذا يكون شعورك لو أنَّ  -3
أو فاسقًا، أو  ،وضللة   إلى بدعة   ةً أو داعي أو كافرًا ملحدًا،

 ؟ أال  ذي عوج   فـي طريق   إلسلمه، أو داعيةً  مسلمًا غير داعية  
من  لك، وأْن جعلك داعيةً  تعالى اهلل ك باصطفاءِ شعور   ترى أنَّ 

 .؟الصحيحك على المنهج ثباتِ  من عواملِ  الحقِّ  أهلِ 
 :وجلَّ لدعوة إلى اهلل عزَّ ا : ممارسةُ عاً تاس

نْ نْ س  تأ   حركْ ت  ت   لمْ  إنْ  ة  البشريَّ  فس  النَّ  إنَّ  ، نْ عف  ت  ت   لقْ ط  نْ ت   لمْ  ، وا 
 إلى اهلل، فهي وظيفةُ  عوةُ : الدَّ فسِ النَّ  انطلقِ  مجاالتِ  ومن أعظمِ 

 رُ فجَّ ت  ، فـيها ت  من العذابِ  نفس  الَّ  ، ومخلصةُ عليهم السَّلم الرسل
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ف ِلذ ِلك  ف اْدُع و اْست ِقْم ك م ا  ، قال تعالى:اتُ مَّ هِ المُ  نجزُ ، وتُ اقاتُ الطَّ 
ل  اللَُّه ِمْن ِكت اب   ا أ ْنز  ُقْل آم ْنُت ِبم   ُأِمْرت  و ال ت تَِّبْع أ ْهو اء ُهْم و 

وال  مُ قدَّ ت  ال ي   "فلنُ  فـيه: يقالُ  شيء   صحُّ ي   وليس   .15الشورى:
 . بالمعصيةِ  شغلتك   اعةِ ها بالطَّ شغلْ تُ  لمْ  إنْ  الن فس   فإنَّ  ،"رُ يتأخَّ 

، الفكرِ  ، وكدِّ الوقتِ  ببذلِ  تكونُ  حيحِ الصَّ  إلى المنهجِ  والدعوةُ 
 المسلمِ  همَّ  الدعوةُ  ، بحيث تصبحُ اللسانِ  ، وانطلقِ الجسدِ  وسعيِ 
الشيطان  على محاوالتِ  ريق  الطَّ  الذي يقطعُ  ،ه الشاغلِ وشغل  

من  اعيةِ الدَّ  فـي نفسِ  حدثُ ما ي   ذلك  على  . زدْ والفتنةِ  باإلضللِ 
المعاندين وأهل الباطل، تجاه  ، و العوائقِ  ي تجاه  دِ ح  بالتَّ  عورِ الشُّ 

 ه،ه، وتقوى أركانُ عوي، فـيرتقي إيمانُ ه الدَّ فـي مشوارِ  وهو يسيرُ 
من  وسيلةً  العظيمِ  ا فـيها من األجرِ لم   باإلضافةِ  عوةُ الدَّ  فتكونُ 
 الذي ُيهاجمُ  قهقر، ألنَّ راجع والتَّ من التَّ  حمايةِ وال ،الثَّبات وسائلِ 

اهم، خط   دُ هم ويسدِّ تُ بِّ ثُ يُ  عاةِ مع الدُّ  تعالى ، واهللفاعِ للدِّ  ال يحتاجُ 
 المرض   ما يحاربُ إنِّ  المريض   حاربُ ال يُ  بيبِ كالطَّ  والداعيةُ 
ه عن من غيرِ  ه فـي اْلخرين فهو أبعدُ ه، وبمحاربتِ ه وعلمِ بخبرتِ 
 فـيه. الوقوعِ 
 :ةت  بِّ ث  المُ  العناصر   حول   : االلتفافُ عاشراً 
 ، وهمُ نِ ييِ انِ العلماء الربَّ  حول   االلتفافُ  ةِ ت  بِّ ث  المُ  من العناصرِ  إنَّ 

 ةِ ئمَّ أ  قوى، أولئك السائرين على نهجِ والتَّ  دقِ لهم بالصِّ  المشهودُ 



72 

ى عل معين   هم عامل  حول   االلتفاف   إنَّ  والجماعة، ةِ نَّ السُّ  أهلِ 
 ائد  د  والشَّ  نِ ت  الفِ  فـي وقتِ  واالنحرافِ  يغِ الزَّ  وعدم   ،الثَّباتِ 

وجلَّ  اهلل شرعِ  أنصارُ  ال وهم واالبتلءات، وكيف   ، والذين عزَّ
من  بدَّ ، والهدى  من الضلل، فلمن الباطل   الحقَّ  اس  للنَّ  ونُ نُ يِّ ب  يُ 

هم وزيارتِ ، ةِ لميَّ هم الع  هم ومجالسِ دروس   هم بحضور  االلتفاف حول  
ى ال ا بهم، وحتَّ ن  علقاتِ  ى ال تنقطعُ هم، حتَّ ومشاورتِ  ،باستمرار  

 يلِ للنَّ  ،هاعن طريقِ  الدخول   يستطيعون   فجوةً  اإِلسلمِ  أعداءُ  يجدُ 
هم وا سموم  ثُّ بُ كي ي   اإِلسلمِ  ألعداءِ  المجالُ  كُ تر  وال يُ  ،اإِلسلمِ  من

 بصفة   ن العلماء والمجتمعِ بي قةِ الثِّ  لزعزعةِ  ،هم المشبوهة  ومقاالت  
 .خاصة   بصفة   حوةِ الصَّ  وشباب   العلماء   ة، وبين  عامَّ 

نَّ  عن العلماء والصالحين والدعاة المؤمنين،  البحث   وا 
 اريخ  وقد حدثت فـي التَّ  .الثَّباتعلى  كبير   عين  هم مُ حول   وااللتفاف  

الصالحين فـيها المسلمين بالعلماء  تعالى اهلل ت  ثبَّ  اإلسلمي فتن  
ه ويبتليه ربُّ  لفتنة   المسلمُ  ُض وعندما يتعرَّ . والدعاة العاملين

اهلل له  يقي ُض  أنْ  الثَّباتِ  من عواملِ  ه، يكونُ ليمحص   وجلَّ عزَّ 
 دواًء شافـيًا ينفعُ  يبةُ ه الطَّ كلماتُ  ه، فتكونُ ت  ه ويثبَّ رجًل صالحًا يعظُ 
 ديقُ . والصَّ لحقِّ ه على اه وتثبتُ عزائم   ي  تقوِ فاهلل تعالى بها، 

 بيُ ه النَّ ، ولقد مثَّل  القلبِ  على استقرارِ  اتِ عين  المُ  من أكبرِ  الصالحُ 
 قرين   ه، وكلُّ أخيِ  مرآةُ  عليه السلم بحامل المسك، والمؤمنُ 
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. قال اهلل الثَّبات من أسبابِ  صالحًا سبب   ه؛ فاختيارهُ يقتدي بقرينِ 
بَُّهْم ِباْلغ د اِة و اْلع ِشيِّ ُيِريُدون   و ال  ت ْطُرِد الَِّذين  ي ْدُعون  تعالى:   ر 

ا به ا أخبرن  ها مالتي من صفاتِ  الحةُ الصَّ  العناصرُ  . تلكُ و ْجه هُ 
 مغاليقُ  ،للخير ناسًا مفاتيحُ  اسِ من النَّ  : "إنَّ والسلم لةُ عليه الصَّ 

هم، كثيًرا، ويدعوه إلى محاكاتِ  اإلنسان   هذا يفـيدُ  فإنَّ  (1)".رِ للشَّ 
 .واتُ طُ الخُ  سلم  ، وت  العثراتُ  ، لتقلَّ مهعلى منوالِ  سجِ النَّ و 

، "عليكم بالجماعةُ  عن ابن عمر رضي اهلل عنه مرفوعًا:
ياكُ  ، ، وهو من االثنين أبعدُ مع الواحدِ  الشيطان   فإنَّ  ،م والفرقة  وا 

 هُ تْ ه وساء  ه حسنتُ تْ ، من سرَّ الجماعة   فليلزمْ  ة  نَّ الج   بحبوحة   من أراد  
بن المديني  ه علي  قال   ما ومن ذلك: (2)..".ؤمنُ م المُ كُ ه فذلُ سيئت  
 ، وبأحمد  ةِ دَّ الرِ  يوم   يقِ دِ بالصِّ  ين  الدِّ  اهللُ  أعزَّ " ه اهلل تعالى:رحم  
 ه شيخِ اهلل عن شيخِ  رحمهُ  ه ابن القيمِ ما قال   لْ ". وتأمَّ ةن  حْ المِ  يوم  

                                                           

عن أنس مرفوعًا، وابن أبي  237حديث حسن رواه ابن ماجة رقم  -1
وانظر السلسلة الصحيحة لأللباني رقم  1/127عاصم فـي كتاب السنة 

1332. 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ، وقال:1/197، 387الحاكم  -2

فإني ال أعلم خلفا بين أصحاب عبد اهلل بن المبارك فـي إقامة هذا اإلسناد 
، باب ما جاء فـي 4/465،2165عنه ولم يخرجاه وله شاهدان. الترمذي 

 لزوم الجماعة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
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ا ت بن  ، وساء  ا الخوفُ بن   ا إذا اشتدَّ : "وكنَّ بيتِ ثْ فـي التَّ  اإلسلمِ 
 اه ونسمع  نر   أنْ  إالَّ  ا هو  أتيناه، فم   ا األرُض ، وضاقت بن  الظنونً 
ويقينًا  انشراحًا وقوةً  ا، وينقلبُ ه عنَّ ذلك كلُّ  ه فـيذهبُ كلم  

هم ل   وفتح   ،هه قبل لقائِ ت  ه جنَّ عباد   شهد  من أ   ، فسبحان  وطمأنينةً 
ها ما ها وطيب  سيم  ون   ،هاروحِ  م مناهُ ، وآت  العملِ  ها فـي دارِ أبواب  
 ةُ األخوَّ  وهنا تبرزُ  (1)".إليها ها والمسابقةِ م لطلبِ قواهُ  رغ  استف

ك الصالحون فإخوانُ  ،تِ ثبيِ أساسي للتَّ  كمصدرِ  ةُ اإلسلميَّ 
 ديدُ الشَّ  ، والركنُ ريقِ لك فـي الطَّ  هم العونُ  ون  والمربُّ  والقدواتُ 

، اهلل والحكمةِ  من آياتِ بما معهم  ـيثبتوك  الذي تأوي إليه ف  
يَّ  ،همفـي أكنافِ  ْش عِ و   ،مهُ مْ الز    ،الشياطينُ  ك  ف  خطَّ ت  ت  ف   ،والوحدةِ  اكِ وا 
 .ية  اصِ الق   من الغنمِ  ئبُ الذِّ  ما يأكلُ نَّ فإ

 :لإلسلم   المستقبل   وأنَّ  ،اهلل تعالى بنصرِ  قةُ : الثِّ الحادي عشر
، صرِ النَّ  رِ أخُ ت  لِ يرًا كث الثَّباتِ إلى  ة  اجبح اليوم   المسلمين   إنَّ 

ك أ يِّنْ  ها، قال تعالى:بعد ثبوتِ  قدم   ى ال تزلَّ حتَّ و  ِمْن ن ِبيٍّ ق ات ل   و 
ُعُفوا  م ا ض  اب ُهْم ِفي س ِبيِل اللَِّه و  م ع ُه ِربِّيُّون  ك ِثير  ف م ا و ه ُنوا ِلم ا أ ص 

اِبِرين   م ا اْست ك اُنوا و اللَُّه ُيِحبُّ الصَّ م ا ك ان  ق ْول ُهْم ِإالَّ ن وما كاو  و 
ث بِّْت أ ْقد ام ن ا  ْسر اف ن ا ِفي أ ْمِرن ا و  بَّن ا اْغِفْر ل ن ا ُذُنوب ن ا و اِ  أ ْن ق اُلوا ر 
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ل ى اْلق ْوِم اْلك اِفِرين  ف آت اُهُم اللَُّه ث و اب  الدُّْني ا و ُحْسن  ث و اِب  و اْنُصْرن ا ع 
 .148-146:آل عمران اْلُمْحِسِنين   اْْلِخر ِة و اللَُّه ُيِحبُّ 

ه أصحاب   ت  ثبِّ يُ  أنْ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّماهلل  رسولُ  ا أراد  ولمَّ 
 عذيبِ التَّ  لإلسلم فـي أوقاتِ  المستقبل   هم بأنَّ بين أخبر  عذَّ المُ 

والمحن، جاء فـي حديث خباب بن األرت مرفوعًا عند البخاري 
 اهلل هذا األمر   نَّ م  تِ قال: "ول يُ  ِه وسلَّمصلَّى اهلل علياهلل  رسول   أنَّ 
اهلل  إالَّ وت ما يخاُف إلى حضرم من صنعاء   الراكبُ  ى يسير  حتَّ 

 المستقبل   بأنَّ  البشارةِ  أحاديث   فعرُض  (1)".والذئب  على غنمه
 .الثَّباتِ هم على يتِ ربِ فـي ت  جدًا  لإلسلم على الناشئة مهمُّ 

 للبشرية، يشتملُ  حياة   ه منهجُ ألنَّ  ينِ لهذا الدِّ  المستقبل   نعم إنَّ 
، ولقد ةِ ريَّ ش  الحياة الب   لشتى جوانبِ  ةِ م  ظِّ ن  المُ  ماتِ وِّ ق  المُ  على كلِّ 

فـي  كامن   القوةِ  عنصر   ألنَّ  -وهو أعزل   - اإلسلمُ  كافح  
 ه،ه وشمولِ وضوحِ كامُن في و  ،هفـي بساطتِ  ه، وكامن  طبيعتِ 

ه ، وأعداؤُ ةِ ها الحقيقيَّ ه لحاجاتِ ، وتلبيتِ ةِ البشريَّ  للفطرةِ ه وملئمتِ 
 هم عن تحقيقِ ائقًا أمام  ع   ه يقفُ ذلك، وألنَّ  ه ألجلِ يحاربون  

                                                           

لبخاري فـي أكثر من موضع من صحيحه، منها: رواه ا -1
، باب ما لقي النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من 3639،3/1398

، باب من اختار الضرب والقتل والهوان 6/2546، 6544المشركين بمكة، 
 على الكفر.  
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 فـيه أنَّ  الذي ال شكَّ  ، ولكنَّ ةِ االستغلليَّ  ةِ م االستعماريَّ هأهدافِ 
 المستقبلُ  ابق، وسيكونُ فـي السَّ  كما انتصر   سينتصرُ  اإلسلم  

 (1)لهذا الدين.
 ، ومن حاجة البشريةِ اإلسلمُ  هُ م  رسُ الذي ي   المنهجِ  ةِ فمن طبيع

فـي  ا الذي ال يتزعزعُ ن  المسلمين يقين   نحنُ  نستمدُّ  إلى هذا المنهجِ 
، دورًا لإلسلم، وأنَّ له دورًا كبيرًا فـي هذه األرضِ  المستقبل   أنَّ 

 لِّ ك إفلس   البشريُّ  الواقعُ  أثبت   أنْ  بعد   ، خاصةً البشريةِ  فـي قيادةِ 
 اإلسلم   ها، إنَّ ها وعقائد  ها وتشريعات  فـي مناهج   والمذاهبِ  ظمِ النُّ 

 لمْ  أعداؤه أمْ  ، أراد  القريبِ  فـي المستقبلِ  دورهِ  ألداءِ  مدعو  
 (2)يدوا.رِ يُ 

 -:على المؤمنين البلء   يهونُ  رِ بالقد   الثاني عشر: اإليمانُ 
 ضربات  ت ليس دائدِ والشَّ  بالمؤمنين من المصائبِ  ما ينزلُ  إنَّ  
 هم وفق  بْ صِ ه يُ ، ولكنَّ عشواء   خبط   ، وال هيِ الزب   هكذا ضربة   تقعُ 
ه حكمتِ  ه المرسوم، ووفق  قضائِ وفق  المعلوم، و  تعالى اهلل قدرِ 

ل ق  ُكلَّ : ، قال تعالىهوكتابتِ  ، 2الفرقان: ش ْيء  ف ق دَّر ُه ت ْقِديراً  و خ 
ك ان  أ ْمُر اللَِّه ق  خ   ُسنَّة  اللَِّه فـي الَِّذين  وقال:  د رًا ل ْوا ِمْن ق ْبُل و 
ْقُدوراً  ك ان  أ ْمُر اللَّ  ، وقال:38األحزاب: م  ْقُدوراو   ِه ق د رًا م 

                                                           

 .5انظر المستقبل لهذا الدين ص  -1
 .93-92المصدر السابق ص  -2
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ل ْقن اُه ِبق د ر   ِإنَّا ُكلَّ ، 38األحزاب:  ، فآمن  49القمر: ش ْيء  خ 
وما م، هُ ئ  خط  يُ لِ  نْ كُ ي   هم لمْ ما أصاب   بأنَّ  الصادقون   المؤمنون  

اب  ِمْن ُمِصيب ة  ، قال تعالى: مهُ يب  يصِ لِ  يكنْ  م لمْ هُ أخطأ   م ا أ ص 
ِفي ِكت اب  ِمْن ق ْبِل أ ْن ن ْبر أ ه ا ِإنَّ  و ال ِفي أ ْنُفِسُكْم ِإالَّ  ِفي األْرضِ 

ل ى اللَِّه ي ِسير   اهلل تعالى  من صفةِ  وعرفوا أنَّ  ،22الحديد: ذ ِلك  ع 
اهلل  لطفِ  انفكاك   ، ومن ظنَّ ف  فِّ خ  ويُ  ي  لِ بت  ، وي  ويلطف   ر  يقدِّ  أنْ 

بِّي ل ِطيف  ِلم ا ي ش اُء ِإنَُّه نظره  ه فذلك لقصورتعالى عن قدرِ  ِإنَّ ر 
ِكيمُ  هم تعالى ربِّ  . وعرفوا من لطفِ 100:يوسف ُهو  اْلع ِليُم اْلح 

 لدينهم ودنياهم، نافعةُ  لهم، وتجارب   قيمة   دروس   دائد  هذه الشَّ  أنَّ 
قال  ،همقلوبِ  دأ  ص   ذهبُ هم، وتُ إيمانُ  لُ صقُ وت   هم،نفوسُ  ي  تصف
المؤمن حين  العبدِ  ما مثلُ م: "إنَّ ى اهلل عليه وسل  صل   اهلل رسولُ 

ها، فـيذهب خبثُ  ار  النَّ  تدخلُ  حديدة   أو الحمى كمثلِ  يصيبه الوعكُ 
 كبة  ه النَّ : "ما أشب  ما قال الرافعيُّ  وما أبلغ   (1)".هاويبقى طيبُ 

ه ه وتعينً ه، وتربيِ وهي تحوطُ  ،سجنًا لما فـيها حسبُ ، ت  بالبيضةِ 
بر   ه، وليس عليه إال  على تمامِ  ، والرضى إلى إلى مدة   الصَّ

دنياه  وما المؤمن فـي آخر. خلق   ، فـيخرجُ البيضةُ  تنقفُ  ، ثمَّ غاية  

                                                           

، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم 1/499،1289الحاكم  - 1
 يخرجاه.   
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 ينبثق   ه أنْ ن فـيها، وتمامُ ه: عمله أن يتكوَّ فـي بيضتِ  كالفرخِ  إالَّ 
 ه الكامل".إلى عالمِ  فـيخرج   ه الكاملُ صُ شخ

 االغترارِ  وعدمُ  ،هومخططاتِ  الباطلِ  حقيقةِ  الثالث عشر: معرفةُ 
 :ر  وتكبَّ  ر  جبَّ به مهما ت  

نَّك  ت ق لُُّب الَِّذين  ك ف ُروا ِفي اْلِبلدِ ال  :وجلَّ عزَّ ل اهلل قا آل  ي ُغرَّ
وقوله  لهم. ت  عن المؤمنين وتثبي تسرية  ففي هذا ، 196 عمران:

ب ُد ف ي ْذه ُب ُجف اءً  :وجلَّ عزَّ  ألولي  عبرة   ،17الرعد: ف أ مَّا الزَّ
 ومن طريقةِ له، الخوف من الباطل واالستسلم  األلباب فـي عدمِ 

، قال الباطل وتعرية أهدافهم ووسائلهم أهلِ  فضحُ  الكريمِ  القرآن
ِلت ْست بِ تعالى:  ُل اْلي اِت و  ك ذ ِلك  ُنف صِّ  س ِبيُل اْلُمْجِرِمين   ين  و 
ى ، وحتَّ ة  رَّ غِ  المسلمون على حينِ  ى ال يؤخذُ حتَّ  ،55األنعام:

تهاوت،  ا حركات  ا ورأين  معن  س   مْ . وك  ى اإلسلم  ؤت  يُ  يعرفوا من أين  
بسبب  - تواا أُ لمَّ  الثَّبات  هم، فتساقطوا وفقدوا ت أقدامُ لَّ ز   ودعاة  
 يحتسبوا.لم  من حيثُ  -همهم بأعدائِ جهلِ 

 -:الثَّباتعلى  ينةِ عِ المُ  األخلقِ  الرابع عشر: استجماعُ 
   ومن ذلك:

 الثَّباتِ فـي  مهم   مطلب   الشرعيَّ  العلم   إنَّ  :رعيُّ الشَّ  العلمُ  -1
 على علم   يكون   أنْ  يجبُ  . فالمسلمُ نِ ت  الفِ  ومواجهةِ  على الحقِّ 

ذا فقد   ،هدينِ  من أمرِ  وبصيرة    ،وزاغ   ط  تخبَّ  لشرعيَّ ا العلم   المسلمُ  وا 
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 بوةِ النُّ  نور   "إنَّ  اإلسلم ابن تيمية رحمه: ، قال شيخُ تْ بُ ثْ ولم ي  
ه عن بِ  ، ويزولُ به الهدى والصوابُ  يحصلُ  سالةِ الرِّ  وشمس  
 نورُ  اسِ عن النَّ  "إذا انقطع   وقال: (1).واالرتياب   كُ الشَّ  القلوبِ 

 رُّ ووقع الشَّ  ،والفجورُ  دعُ البِ  ثت، وحد  نِ فت  الِ  لمةِ وقعوا فـي ظُ  بوةِ النُّ 
قُّ ِمْن قال اهلل تعالى:  (2)بينهم". ِلي ْعل م  الَِّذين  ُأوُتوا اْلِعْلم  أ نَُّه اْلح  و 

نَّ اللَّه  ل ه اِد الَِّذين  آم ُنوا ِإل ى  بِّك  فـيْؤِمُنوا ِبِه ف ُتْخِبت  ل ُه ُقُلوُبُهْم و اِ  ر 
ي ر ى الَِّذين  ُأوُتوا اْلِعْلم  الَِّذي ُأْنِزل  ، 54الحج: ِصر اط  ُمْست ِقيم   و 

ِميدِ  ِمنْ  ِإل ْيك   ي ْهِدي ِإل ى ِصر اِط اْلع ِزيِز اْلح  قَّ و  بِّك  ُهو  اْلح   ر 
ات  ، 6سـبأ: ي ْرف ِع اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا ِمْنُكْم و الَِّذين  ُأوُتوا اْلِعْلم  د ر ج 

ِبير   و اللَُّه ِبم ا ت ْعم ُلون    يقول النبيُّ ، و11المجادلة: من اْلية خ 
 وتظهرُ  ،العلم ويقبُض  ،الزمانُ  يتقاربُ م: "ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ 
؟ اهلل يا رسول   وما الهرجُ  ، قالوا:الهرجُ  ويكثرُ  ،حُّ لقى الشُ ويُ  ،الفتنُ 

: "إنَّ من صلَّى اهلل عليه وسلَّم رسول  اهللوقال  (3)قال: القتل".
اهلل  وعن عبدِ  (4)".الجهلُ  ويظهر   العلمُ  رفع  يُ  أنْ  اعةِ السَّ  أشراطِ 

                                                           

 .2/103درء تعارض العقل والنقل  - 1
 .310//17مجموع الفتاوى  - 2
 سبق تخريجه. -3
وال "وقول اهلل تعالى  ،، باب إثم الزناة6423،66/2497البخاري  -4

 .  "سبيلً  وساء   ه كان فاحشةً نا إنَّ وال تقربوا الزِّ " "،يزنون



80 

صلَّى اهلل عليِه  اهلل رسول   سمعتُ  :بن عمرو بن العاص يقولُ 
 ،من العبادِ  هُ عُ زِ نت  ا ي  انتزاعً  العلم   ُض قبِ اهلل ال ي   إنَّ  ثمَّ " :يقولُ  وسلَّم
 خذ  ا اتَّ عالمً  يبق  ى إذا لم حتَّ  ،العلماءِ  بقبضِ  العلم   ُض يقبِ  ولكنْ 
وا، لُّ ض  ، ف  علم   هااًل، فسئلوا فأفتوا بغيرِ جُ  رؤساء   اُس النَّ 

 بن حزم: بن عبد العزيز إلى أبي بكر   عمرُ  وكتب  ( 1)".والُّ وأض  
 ،هُ فاكتبْ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّم اهلل رسولِ  من حديثِ  ما كان   "انظْر 

 حديث   الَّ إ وال تقبلُ  ،العلماءِ  وذهاب   العلمِ  دروس   فتُ ي خِ فإنِّ 
 علم  ى يُ ولتجلسوا حتَّ  ،وا العلم  فشُ ولتُ  ،مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  بيالنَّ 

وعن أبي  (2)سرًا ". ى يكون  حتَّ  ال يهلكُ  العلم   فإنَّ  ،من ال يعلمُ 
 مثلُ  ثمَّ قال: " ،مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  لنبيموسى األشعري عن ا

 الكثير، أصاب   ثِ الغي كمثلِ  ه من الهدى والعلمِ ما بعثني اهلل بِ 
 ت الكأل والعشب  فأنبت   ،قبلت الماء   ،ا نقيةً أرضًا، فكان منه  

، اس  بها النَّ  اهللُ  ، فنفع  الماء   أمسكتْ  ، وكانت منها أجادبُ الكثير  
ما هي أخرى، إنَّ  عوا، وأصابت منها طائفةً قوا وزر  بوا وس  رِ ش  ف  

 فـي دينِ  ه  من فقِ  مثلُ  ، فذلك  كألً  وال تنبتُ  ،ماءً  مسكُ ال تُ  قيعان  
بذلك  من لم يرفعْ  ، ومثلُ م  وعلَّ  م  ما بعثني اهلل به فعل   هاهلل ونفع  

                                                           

، 2673، باب كيف يقبض العلم، مسلم 100،1/50 البخاري -1
 باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فـي آخر الزمان. ،4/2059
 المصدر السابق. - 2
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ال  :وقال ربيعةُ  (1)به". رسلتُ هدى اهلل الذي أُ  ولم يقبلْ  ،ارأسً 
 (2)".هُ نفس   ع  يِّ ض  يُ  أنْ  من العلمِ  ه شيء  عند   ينبغي ألحد  

برُ  -2 بر   إنَّ  :الصَّ ، الثَّباتِ على  عينةِ المُ  األخلقِ  من أقوى الصَّ
برُ و   ها، وأالَّ أوانِ  قبل   تائجِ النَّ  استعجالِ  عدمُ  هو: المطلوبُ  الصَّ

 ومنه: الظهورُ  ها،وقتُ  يحين   أنْ  قبل   خطوةً  المرءُ  يخطو  
، والشدائدِ  حنِ المِ  مواجهةِ  عند   التقهقرِ  وعدمِ  ،جلدِ والتَّ  باالستقامةِ 
 تائجِ النَّ  ظهورُ  ر  إذا تأخَّ  القلب   والوهنُ  اليأُس  يساور   ومنه: أالَّ 

عن  األقدامُ  تزلَّ  ، ومنه أالَّ المطلوبِ  هدِ الجُ  بذلِ  بعد   ةِ المرجو  
 ، أو رغبة  وخوف   لرهبة   صاحُبها ض  عرَّ إذا ما ت   الحقِّ  طريقِ 
 اإلرادةُ  القلب وسكونِ  وركودِ  ،العقلِ  ورجاحةِ  ، مع الهدوءِ وطمع  
برِ أنواع "ومن  يقول ابن القيم: (3).ةُ القويَّ  برُ  :الصَّ على  الصَّ

برُ و  أقضيته، برُ و  ،هعلى أوامرِ  الصَّ برُ عن نواهيه، و  الصَّ مع  الصَّ
ت، ار  د   معها حيثُ  ه يدورُ ه على أحكامِ مع   الثَّباتُ اهلل: هو 

                                                           

 ، باب فضل من علم وعلم.   1/42، 79البخاري  - 1
 المصدر السابق: باب رفع العلم وظهور الجهل. - 2
 -بيروت -ؤسسة الرسالةتذكرة الدعاة: أبو األعلى المودودي، م - 3
 .43-42ص
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 ةِ بَّ ح  بالم   مع اهللِ  ه، فهو  مع نفسِ  ال   ا مع اهللِ دائمً  فـيكونُ 
 (1)".والموافقةِ 

 ي ا أ يُّه ا ابرين فقال اهلل تعالى:تعالى الصَّ اهلل  مدح   ولقدْ      
برالَِّذين  آم ُنوا اْست ِعيُنوا بِ  اِبِرين   الصَّ لِة ِإنَّ اللَّه  م ع  الصَّ  و الصَّ

ْوِف و اْلُجوِع  :تعالى وقال، 153البقرة: نَُّكْم ِبش ْيء  ِمن  اْلخ  ل ن ْبُلو  و 
ن ْقص  ِمن  اأْل ْمو اِل و اأْل ْنُفِس  ب شِّرِ و  اِبِرين   و الثَّم ر اِت و   الصَّ

ك أ يِّْن ِمْن ن ِبيٍّ ق ات ل  م ع ُه ِربِّيُّون  ك ِثير   :تعالى وقال 155البقرة: و 
م ا اْست ك اُنوا  ُعُفوا و  م ا ض  اب ُهْم فـي س ِبيِل اللَِّه و  ف م ا و ه ُنوا ِلم ا أ ص 

اِبِرين   و أ ِطيُعوا  :تعالى وقال ،146آل عمران: و اللَُّه ُيِحبُّ الصَّ
ت ْذه ب  ِريُحُكْم و اْصِبُروا ِإنَّ اللَّه   ُلوا و  ُسول ُه و ال ت ن از ُعوا ف ت ْفش  اللَّه  و ر 

اِبِرين    م:ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  بيُّ ، قال النَّ 46األنفال: م ع  الصَّ
بْ من  عطاًء خيرًا وأوسع   أحد   ي  عطِ "وما أُ  برِ  وأشدُّ  (2)".رِ الصَّ  الصَّ
ما "إنَّ  م:ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  بيُّ قال النَّ  ولى،األُ  دمةِ الص   عند  

برُ  ذا أُ  (3)األولى"، الصدمةُ  ثمَّ  الصَّ  عْ ا لم يتوقَّ بم   المرءُ  صيب  وا 
                                                           

 .1/37عدة الصابرين  - 1
 باب االستعفاف عن المسألة. ، كتاب الزكاة،2/435، 1400البخاري  - 2
، باب زيارة القبور، وانظر مثله: 1223،1/430البخاري -3

، 926،22/637، باب الصبر ثم الصدمة األولى، مسلم 1240،1/430
 الصدمة األولى.  باب فـي الصبر على المصيبة ثمَّ 
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برُ  م  دِ إذا عُ  الثَّباتُ  ويزولُ  ،كسةُ النَّ  تحصلُ   ا أصيب  ولمَّ ، الصَّ
 اهلل ألنَّ  ،المصيبة   تلك  عوا لم يكونوا ليتوقَّ  حد  المسلمون فـي أُ 

مخضوب   ،شديد   بدرس  تعالى مهم اهلل ، فعلَّ صرِ هم بالنَّ وعد   تعالى
ْبُتْم ِمْثل ْيه ا ُقْلُتْم  :والشهداءِ  ماءِ بالدِّ  اب ْتُكْم ُمِصيب ة  ق ْد أ ص  ا أ ص  ل مَّ أ و 

ل ى ُكلِّ  أ نَّى ه ذ ا ُقْل ُهو  ِمْن ِعْنِد أ ْنُفِسُكْم ِإنَّ   ش ْيء  ق ِدير   اللَّه  ع 
م لتُ شِ ؟ ف  مهِ أنفسِ  من عندِ  صل  ماذا ح   أيْ  ،165آل عمران:

 ألنَّ  ،ون  حبُّ م ما تُ ما أراكُ  م من بعدِ ، وعصيتُ م فـي األمرِ ازعتُ وتن  
الترمذي عن سنِن فـي  ، وصحَّ ولم يصبْر  نيا،الدُ  منكم من يريدُ 

 ا رأيت  ى إذأبي ثعلبة الخشني عن النبي عليه السلم قال: "حتَّ 
عجاب   ا ودنيا مؤثرةً بعً ت  مُ  ا وهوىً ا مطاعً حً شُ  ه برأيِ  ذي رأي   كلِّ  وا 

برُ  من ورائكم أيامًا: فإنَّ  ،العوام   ودعِ  ،كنفسِ  فعليك بخاصةِ   الصَّ
 خمسين   أجرِ  مثلُ  فـيهنَّ  للعاملِ  ،رً مْ على الج   القبضِ  مثل   فـيهنَّ 
 هُ الجوزي رحم   ه ابنُ قال   فـيما لْ وتأمَّ  (1).كم"عملِ  مثل   يعملونِ  رجلً 
ر ق  " اهلل: ْلق  ك ِثير  ِعْند  م ْوِت أ ْحب اِبِهْم ف ِمْنُهْم م ْن خ  ق ْد ُخِذل  خ 
ِمْنُهْم م ْن ل ط م   ،ث ْوب هُ  ِن اْعت ر ض   ،و  ِمْنُهْم م  ل ق ْد ر أ ْيُت ر ُجل ك ِبيًرا  ،و  و 

ل ى اِفُظ ع  ك ان  ُيح  اِنين  و  ل د  الْبن ِتهِ  ق ْد ق ار ب  الثَّم  ِة ف م ات  و  م اع   ،اْلج 
د  أ ْن ي ْدُعو  ف ِإنَُّه ال  ي ْست ِجيُب ثُمَّ ق ال   :ف ق ال   ا ي ْنب ِغي أل ح  ِإنَّ اللَّه   :م 

                                                           

 .4/526، 2260رواه الترمذي  -1
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ل ًدا ف ع ِلْمُت أ نَّ ص   ْيِر ُيع اِنُدن ا ف م ا ي ْتُرُك ل ن ا و  ِفْعل ُه ِلْلخ  ع اد ة  ل و ات ُه و 
يم ان  أل نَُّه ال  ي نْ  ْعِرف ة  و اِ  ل ى  ،ش ُأ ع ْن م  و ه ؤالِء الَِّذين  ي ْعُبُدون  اللَّه  ع 

ْرف    (1)".ح 
 رِ كُّ ذ  وت   ،ارالنَّ  وعذاب   ة  نَّ الج   فـي نعيم   أملُ التَّ  السادس عشر:

 الموت:
 ومأوى رحالِ  ،األحزان   ، وكشفُ األفراحِ  بلدُ  ة  الجنَّ  إنَّ 

 إالَّ  الثَّباتِ و  والعملِ  ةِ ضحي  التَّ  لى عدمِ ع مجبولة   فُس والنَّ  ،المؤمنين
. ريقِ الطَّ  ومشاقِ  لها عقبات   لُ ، ويذلِّ عاب  عليها الصِّ  نُ وِّ ه  يُ  بمقابل  

ه بأنَّ  ويعلمُ  ، وهو يسيرُ العملِ  عليه مشقةُ  هونُ ت   األجر   فالذي يعلمُ 
 إنَّ  ، ثمَّ واألرضِ  مواتِ ها السَّ رضُ ع   ةُ ه جنَّ فستفوتُ  إذا لم يثبتْ 

ها إلى ويجذبُ  ،ياألرضِ  ينِ ها من الطِّ عُ رف  إلى ما ي   تحتاجُ  فس  نَّ ال
    لوي.العً  العالمِ 

 فـي تثبيتِ  ة  نَّ الج   يذكرُ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّم وكان النبيُّ 
صلَّى اهلل اهلل  رسولُ  مرَّ  حيحِ الصَّ  الحسنِ  ه، ففـي الحديثِ أصحابِ 

فـي اهلل تعالى  ن  و ؤذ  وهم يُ  ارعمَّ  وأمَّ  ار  وعمَّ  بياسر   عليِه وسلَّم
كم موعد   صبرًا آل ياسر فإنَّ  ،ياسر برًا آل  فقال لهم: "ص  

                                                           

الثبات عند الممات: البن الجوزي، تحقيق : عبد اهلل الليثي األنصاري،  -1
 . 34هـ، ص 1406الطبعة األولى، - بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية 
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 يقول لألنصار: صلَّى اهلل عليِه وسلَّموكذلك كان  ،(1)"ةِ الجنَّ 
ي على ونِ لقُ ى ت  فاصبروا حتَّ  ،أثرةُ  بعدي ن  وْ كم ستلق  "إنَّ 

، والحشرِ  رِ الفريقين فـي القب حال   ل  وكذلك من تأمَّ  (2)".الحوضِ 
 اْلخرة. كما أنَّ  منازلِ  ، وسائرِ راطِ ، والصِّ والميزانِ  ابِ والحس  

اهلل  حدودِ  ه عند  فُ ي، ويوقِ ردِ من التَّ  حمي المسلم  ي   الموتِ  ر  ذكُ ت  
ه، علِ ن   اكِ ر  ن شِ ى مِ ن  أدْ  الموت   أنَّ  م  ه إذا علِ اها. ألنَّ فل يتعدَّ تعالى 

، لْ زِ ي   ه أنْ له نفسُ  لُ وِّ سُ تُ  فكيف  ، لحظات   بعد   ه قد تكونُ ساعت   وأنَّ 
 ه فـي كلِّ فجأت   ع  وقُ وت   الموتِ  ر  ذكُ ت   ، إنَّ أو يتمادى فـي االنحرافِ 

ه، قلبِ  للقائه، حريصًا على ثباتِ  االستعدادِ  دائم   تجعل المرء   وقت  
روا "أكثِ  م:ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  هذا قال   ه، وألجلِ عطائِ  واستمرارِ 
فـي  ر  "فإذا فكَّ  قال ابن قيم الجوزية: (3)".اتِ لذَّ ال هادمِ  من ذكرِ 

                                                           

ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي اهلل  ،5645، 3/432الحاكم  -1
. وهو حديث حسن 2/141، 1508ط عنه.الطبراني: المعجم األوس

 .103صحيح، انظر تخريجه فـي فقه السيرة تحقيق الشيخ األلباني ص
،باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسلم وتصبر 2/738، 1061مسلم -2

باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،3581من قوى إيمانه، البخاري
 لألنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض.  

هذا حديث صحيح  ، وقال:790، الحاكم 4/639، 2/50ه الترمذي روا -3
 3/145على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه األلباني فـي إرواء الغليل 
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له  أثمر   ها:ها وفنائِ تِ ا وخسَّ ني  وفـي الدُّ  ،هاها ودوامِ وشرفِ  اْلخرةِ 
 رِ ص  فـي قِ  ر  ا فكَّ م  وكلَّ  ،فـي الدنيا هد  والزُ  فـي اْلخرةِ  ذلك الرغبة  

 عِ الوسْ  وبذل   ،واالجتهاد   دَّ ه ذلك الجِ أورث   الوقت: وضيقِ  األملِ 
ها ها بعد موتِ وتحييِ  ه،ت  ى همَّ علِ تُ  ، وهذه األفكارُ الوقتِ  فـي اغتنامِ 

 (1)".فـي واد   اس  والنَّ  فـي واد   هُ وتجعلُ  ها،وسفولِ 
 من اهلل تعالى: الثَّباتِ  سؤالُ 
 اهلل تعالى، وليس هناك   من نعمِ  ين نعمة  على الدِّ  الثَّبات   إنَّ 
، تِ ابِ ه الثَّ بقولِ  تعالى ه اهللت  ثبِ يُ  على اإلنسان من أنْ  أعظم   نعمة  
 نِ سْ حُ بِ  تعالى ى اهللق  وهو على ذلك، فـيل   هذه الحياة   ى يفارق  حتَّ 
 .من ذوي األلبابِ  كان   نْ إ المسلمُ  هُ ما يطلبُ  ة، وهذه غايةُ م  اتِ الخ  
ه فإنَّ  المسلمِ  فكر   شغلُ تُ  ين قضية  على الدِّ  الثَّباتِ  مسألة   وألنَّ 

صلَّى اهلل اهلل  رسولُ  بها، فقد كان   عاءِ من الدُّ  كثر  يُ  ه أنْ لزمُ ي  
على  ي  بِ لْ ق   تْ ثبِّ  القلوبِ  ب  قلِّ من قول: "يا مُ  كثرُ يُ  عليِه وسلَّم

ى على يخش   صلَّى اهلل عليِه وسلَّماهلل  وقد كان رسولُ  (2)ك".ينِ دِ 

                                                           

 1/198الفوائد  -1
، باب ما جاء أن 4/448، 2140، الترمذي 12128أحمد فـي المسند  -2

ن القلوب بين إصبعي الرحمن، قال أبو عيسى وفـي الباب عن النواس ب
سمعان وأم سلمة وعبد اهلل بن عمرو وعائشة، قال الترمذي، وهذا حديث 



87 

 وجلَّ ه عزَّ بُّ ر   هُ خاطب   لها، ولذلك   أو يلين   ة  الجاهليَّ  داهنِ يُ  ه أنْ نفسِ 
ل ْوال أ ْن ه هلل تعالى: والء   ه أخلص  ألنَّ  ،ثبيتِ عليه بالتَّ  بفضلهِ  و 

ي اِة  ث بَّْتن اك  ل ق ْد ِكْدت  ت ْرك ُن ِإل ْيِهْم ش ْيئًا ق ِليًل ِإذًا أل  ذ ْقن اك  ِضْعف  اْلح 
ِضْعف  اْلم م اتِ   .75-74اإلسراء: و 

 الشيء   البشرِ  اتِ قلب  من ت   جدُ ي   والتاريخِ  رِ السيَّ  لكتبِ  والدارُس 
 قصةً  (1)."البداية والنهاية" كثير فـي كتابِ  ابنُ  ، فلقد ذكر  الكثير  
ين أو على الدِّ  الثَّبات   وضوع  م   حول   سلم  مُ  ت لشاب  ل  صُ ح   عجيبةً 

 : أنَّ تعالى ه اهللرحم   ذكر  ، ف-والعياذ باهلل -االنتكاسة عنه 
وكان  ،العدوِّ  حو  ن   جهين  تَّ مُ  ى الغزواتِ المسلمين كانوا فـي إحد  

 القرآنِ  عن قراءةِ  رُ فتُ كان ال ي   ،العبادةِ  كثيرُ  صالح   معهم شاب  
 من نافذةِ  هذا الشابُ  أبصر   العدوِّ  وطنِ م   رب  زلوا قُ ا ن  ، فلمَّ الكريمِ 
ها فـي حبُّ  جدًا فوقع   جميلة   -من فتيات الروم - المنازل فتاةً  أحدِ 
إليها  ذهب   أنْ  منه إالَّ  فما كان   بها كثيرًا، ق  علَّ ه، وت  قلبِ 

 قدْ  لوا عنه وجدوهُ ا سأ  فلمَّ  ،ه المسلمون من الجيشِ د  ق  ف  ف   ،هاوصاحب  
هم، المسلمين وجيش   وترك   ،معها وعاش   ،الفتاة إلى تلك   هب  ذ  

 الذي ذهب   المنزلِ  عليهم من نافذةِ  المسلمون قد أطلَّ  هُ ا رآ  فلمَّ 
                                                                                                       

، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 1926،1/607الحاكم  حسن.
 ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك.

 .11/64البداية والنهاية  - 1
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عليهم  وشقَّ  ،اا شديدً ذلك غمً  بسببِ  المسلمون اغتمَّ ها إليه، عند  
 المرأةِ  مروا عليه وهو مع تلكِ  دة  مُ  ا كان بعد  فلمَّ  ،عظيمةً  مشقةً 

 ،كعلمُ  ما فعل   ،كقرآنُ  فقالوا يا فلن ما فعل   ،فـي ذلك الحصن
ك، فقال صلتُ  ما فعلتْ  ،كجهادُ  ما فعل   ،ك  صيامُ  ما فعل  
دُّ الَِّذين   هذه اْلية الَّ ه إكلَّ  القرآن   يتُ سِ نْ ي أُ اعلموا أنِّ  ُرب م ا ي و 

 شاب   فهذه نهايةُ  .2:سورة الحجر ك ف ُروا ل ْو ك اُنوا ُمْسِلِمين  
 إلى حال   ينِ على الدِّ  الثَّباتِ  ل من حالِ ، وتحوَّ وارتكس   انتكس  
الشاب  هذا  نَّ إالجوزي  ابنُ  قال   . ه إلى الحرامِ نظرِ  بسببِ  ،أخرى
 الغزواتِ  فـي بعضِ  ا كان  لمجاهدين، فلمَّ من ا كان   قيَّ الشَّ 

من  إلى امرأة   نظر   إذْ  ومِ الرُّ  من بلدِ  والمسلمون محاصروا بلدةً 
إلى  فراسلها ما السبيلُ  ،هاهوي  ف   وم فـي ذلك الحصنِ الرُّ  نساءِ 

 ها إلى ذلك.فأجاب   إليَّ  وتصعد   ،صر  ن  ت  ت   الوصول إليك؟ فقالت أنْ 
 :اس  نَّ ال نُ فتِ ي   بُ بذِ ذ  ت  المُ 

ال  ب  تقلِّ المُ  المتذبذب   للستقامة؛ ألنَّ  بارز   مظهر   الثَّبات  إنَّ 
 ، وهو فـي الوقتِ ى على االستقامةِ ، وال يقو  الثَّباتِ على  رُ قدِ ي  

بن  ر الصحابي حذيفةُ ، ولقد حذَّ اسِ ه من النَّ لغيرِ  ه فتنةً نفسِ 
 يا معشر  "فقال:  :هم قدوة  نَّ أل اد  العبَّ  اليمان رضي اهلل عنه العلماء  

لاًل م ض  لتُ ل  ض   م يمينـًا وشمااًل لقدْ خذتُ أ  استقيموا، فإنْ  راءِ القُ 
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 هُ عليه وحد   يقتصرُ  بِ بذِ ذ  ت  المُ  وانحراف   لل  ض   ولو أنَّ  (1).بعيًدا"
 من وسائلِ  وقد كان   .ه آخرونبضللِ  نُ ت  ُيفت   ، ولكنْ األمرُ  لهان  
 فـي صفوفِ  ةِ ن  تْ الفِ  ي إثارةِ فـ -من اليهودِ  وخاصةً  - الكتابِ  أهلِ 

 عنه ليرتدَّ  ةُ الردَّ  ، ثمَّ فـي اإلسلمِ  خولِ بالدُّ  المسلمين: التظاهرُ 
يثًا، دِ اإليمان، أو الذين أسلموا ح   عافُ ضِ  ةً وخاصَّ  ،معهم آخرون

  ل ى الَِّذين ق ال ْت ط اِئف ة  ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزل  ع   و 
، 72آل عمران: ا و ْجه  النَّه اِر و اْكُفُروا آِخر ُه ل ع لَُّهْم ي ْرِجُعون  آم ُنو 
 وهو   ، ومات  له بخير   م  ، وُختِ باتِ ه اهلل تعالى للثَّ ق  من وفَّ  عيدُ فالسَّ 
 السؤالِ  حين   ثبيت  التَّ  تعالى اهلل هُ ، ورزق  ةِ نَّ الج   أهلِ  عمل   يعملُ 

ُيث بُِّت اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا تعالى: قال اهلل ، وفـي اْلخرةِ  ،فـي القبر  
ُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمين   فـي اْْلِخر ِة و  ي اِة الدُّْني ا و  ِباْلق ْوِل الثَّاِبِت فـي اْلح 

ي ْفع ُل اللَُّه م ا ي ش اءُ    27إبراهيم: و 
كتب من  وضِ الح   عن يحةِ حِ الصَّ  حاديث  األفـي  لِ التأمُّ  وعند  

ى اهلل صلَّ  رسولُ ، قال عوا من وروِده والشربِ أناسـًا ُمنِ  تجدُ  ةِ نَّ الس  
ومن  ،ب  رِ ش   من ورد   ،م على الحوضِ كُ ا فرطُ م: "أن  اهلل عليه وسلَّ 

 ثمَّ  ،يهم ويعرفونِ أعرف   أقوام   عليَّ  نَّ د  رِ يِ ولِ  ،اأ أبدً م  ظْ ي   لمْ  ب  رِ ش  
ال تدري ما  ك  إنَّ  فـيقالُ  ،يهم منِّ فـيقول إنَّ ، همي وبين  حال بينِ يُ 

                                                           

هلل ، باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى ا6853،6/2656البخاري  -1
 عليه وسلم وقول اهلل تعالى واجعلنا للمتقين إماما.
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 وفـي رواية   (1)عدي".ب   ل  سحقًا سحقًا لمن بدَّ  فأقولُ  ،ك  عملوا بعد  
 ،يتِ مَّ ي ومن أُ منِ  يا ربِّ  فأقولُ  ،دوني أناس   ذُ ؤخ  يُ وس  : "أخرى

 رجعون  ي   ك  عد  رحوا ب  واهلل ما ب   ،لوا بعدك  مِ ما ع   عرت  ا ش  م  أ   :الق  ـيُ ف  
ا إنَّ  اللهمَّ  يقولُ  -رواةال أحدُ  –ة ليك  بن أبي مُ ا قال ،م"هِ على أعقابِ 

 (2).ا"ينن  عن دِ  ن  فت  نُ  أو أنْ  ،ان  على أعقابِ  رجع  ن   أنْ  بك   نعوذُ 
 المتواصلِ  يءِ طِ الب   ي بالتراجعِ وحِ تُ  (عون  رجِ ما برحوا ي  ): وكلمةُ 
، االستدارجِ  بعد طولِ  الرجوعُ  صعبُ ما ي  وربَّ  ،ةِ ي إلى الهاوي  المؤدِّ 

 ها. ثبوتِ  ه بعد  مُ قد   تزلَّ  ه لئلَّ نفس   استدرك   نْ فهنيئًا لم  
 :وثبات   إيمان   اإلسلمُ 
 لرسولِ  الجامعُ  ذلك القولُ  حُ يوضِّ و ،وثبات   إيمان   اإلسلم   إنَّ 
 هُ ل  عندما سأ   اإلسلمِ  حقيقةِ  فـي بيانِ  صلَّى اهلل عليِه وسلَّماهلل 

                                                           

، باب إثبات حوض رآه صلى اهلل عليه وسلم 2290،4/1793مسلم  - 1
 وصفاته.  

، باب إثبات حوض رآه صلى اهلل عليه وسلم 4/1794، 2293مسلم  - 2
 وصفاته.   
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ك؟ حدًا بعد  أ هُ عنْ  قواًل ال أسألُ  فـي اإلسلمِ  لي   قلْ  ه:أصحابِ  أحدُ 
 (1)".مْ قِ است   ثمَّ  باهللِ  م: "قل آمنتُ ى اهلل عليه وسلَّ قال صلَّ 

 :أخي المسلمُ 
 طريق   أنَّ  تعرف   أنْ  البدَّ ك، وولو كنت وحد   على الحقِّ  تْ بُ ثْ أُ 
وعليه  ،والجروحِ  بالقروحِ  ، ومليء  وشائك   طويل   ، طريق  صرِ النَّ 
 وعينُ  ،اليقين عينُ  و:فـيه ه عليه مع االستمرارِ  الثَّبات   فإنَّ 
 صرِ للنَّ  الطبيعيُّ  هي الثمنُ  هذه التضحياتِ  أنَّ  واب، واعلمْ الصَّ 
نَّة   تعالى: قب، وانظر فـي قول اهللرت  المُ  ِسْبتُْم أ ْن ت ْدُخُلوا اْلج  أ ْم ح 

ل ْوا ِمْن ق ْبِلُكْم م سَّْتُهُم اْلب ْأس اُء و   ل مَّا ي ْأِتُكْم م ث ُل الَِّذين  خ  رَّاُء و  الضَّ
ُسوُل و الَِّذين  آم ُنوا م ع ُه م ت ى ن ْصُر اللَِّه أ ال   تَّى ي ُقول  الرَّ ُزْلِزُلوا ح   و 

رضي  الشافعيَّ  رجل   ، وقد سأل  214البقرة: ق ِريب   ِإنَّ ن ْصر  اللَّهِ 
 :ى؟ قال الشافعيُّ بتل  أو يُ  ن  : أن ُيمكَّ جلِ للرَّ  لُ فض  أ   اهم  : أيُّ هُ اهلل عنْ 
براهيم   ىاهلل ابتل   ى، فإنَّ بتل  ى يُ حتَّ  نُ ُيمكَّ ال  وموسى  نوحًا وا 

ا فلمَّ  ،اهلل وسلمه عليهم أجمعين وعيسى ومحمدًا صلواتُ 
 ة. وارتباطُ البتَّ  من األلمِ  خلُص ه ي  أنَّ  أحد   ظنُّ هم فل ي  كنَّ م   برواص  

                                                           

، وأخرجه الترمذي في "كتاب الزهد" 38حديث أخرجه مسلم، حديث  -1
، وأخرجه ابن ماجه في 2410ب ما جاء في حفظ اللسان"، حديث "با

 .3972"كتاب الفتن" "باب كف اللسان في الفتنة" حديث 
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 أهلِ  ةِ تحقيقًا لصلحيَّ  هو يكونُ  ماإنَّ  بالبلءِ  مكينِ والتَّ  صرِ النَّ 
 أو برفعِ  ،همذنوبِ  كان بتكفـيرِ  سواء   ،الباطلِ  دفعِ  فـي مهمةِ  الحقِّ 
 ثمَّ  عن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه قال: قلتُ ف ،همدرجاتِ 

 ،األمثلُ  ثمَّ  ،األنبياءُ  ، قال:بلءً  شدُّ أ   اسِ النَّ  اهلل أيُّ  يا رسول  
 ا اشتدَّ صلبً ه   دينُ  كان   فإنْ  ،هدينِ  حسب   جلُ ى الرَّ ل  بت  يُ  ،فاألمثلُ 

نْ  ،هبلؤُ   برحُ فما ي   ،هينِ دِ  على حسبِ  ي  لِ ابتُ  ه رقة  في دينِ  كان   وا 
وما عليه  ،يمشي على األرضِ  هُ ك  ى يتر  حتَّ  بالعبدِ  البلءُ 
الثابتون  - ، فاألمثل  واألمثل   األنبياء   أنَّ  هذا باعتبارِ  (1)".خطيئة  

 ه.أهلِ  اهدةِ ، ومجالباطلِ  القائمون بدفعِ  هم: -عند البلء
 

                                                           

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان، تحقيق شعيب  -1
م، 1993 –ه1414بيروت الطبعة الثانية،  –األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

إسناده حسن. ومسند اإلمام أحمد بن ، قال شعيب األرناؤوط: 7/161
، باب ما جاء فـي 4/601، 2398، الترمذي القاهرة-حنبل، مؤسسة قرطبة

 الصبر على البلء. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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