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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكم أخواتنا
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (دروس األستاذة أناهيدمن 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب   هلل احلمد

 

 ! وعزاء تهنئةٌ 

 فاز الذي هذا من": قال صوته ورفع فنادى رمضان من يلةل آخر عنه اهلل رضي طالب أبي ابن علي خرج
 !يهفنعزّ  رمضان في  خسر الذي هذا ومن! ئهفنهنّ  رمضان في

 فيها هو هل !؟ هي هذه النعمة اليت سرتحل عنه وما! ؟ هذه األيام اليت مرت عليك هي ه ماق  ن ف  وهذا كالم م  
 !.املخذولني من فيها كان -اخلذالن من باهلل نعوذ- أو الفائزين من

ڻ  چ: حاهلا من املؤمنني اهلل رحذ   اليت مكة كحمقاء نكون نأ حنذر نأ وحنن يف هذه الكلمات نبذل جهودنا 

 .[٢٩: النحل]  چۀ  ۀ     ہ   ہ

ح  والفتور  يف قدم أول مع إال فيها راحة ال الرحلة أن من تفهمه أن عليكجيب  ما خيالف رمضان بعد الراحة ةج  ب 
 فيمن قدميك  قدم أولتضع  ماعند" :قال الراحة؟ متى :أحمد اإلمام ئلسُ ، فضله من اهلل لنسأ اجلنة

 ".الجنة

 

 كان وإن ،الفضيل الشهر هذا بعد خاصة الطاعة على الثبات أسباب عن الكالم هو موضوعنا سيكون لهذاف
 مبراحل حياتنا يف منر   مل لعلنا، السنة هذه وخاصة األخرية السنوات يف فيها حنن اليت احلال هذه ختص   عوامل هناك
 مسلمني! يرى مما قلبه واخنلع ذهنه لشرد العبد فيها رفك   لو اليوم، عاملنا هبا مير ما مثل وفنت حروب من حرجة
 يف أحواهلم متأججة الناس وترى رضهم،أ وخريات الفاضلة ولياليهم أعمارهم بركات وتذهب! ابعض   بعضهم يقتل
 . الثبات حول للكالم حاجتنا زيدي هذا كل غرب، أو شرق



 الثبات أسباب: والعشرون التاسع اللقاء

 

 1  هـ4141لقاءات رمضان 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ: تعاىل قال ،الصادقني املؤمنني صفات من به والتمسك احلق على الثبات إن  

 القى، ما القىصلى اهلل عليه وسلم  والنيب [٩٢: إبراهيم] چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
 حىت اثبات   أشد   كان ذلك ومع لقي ما يلق فقد ،الثبات إىل بفضله وأوصله علمه مبا وجل   عز   اهلل نفعه ذلك ومع

 . وجه أت   على ربه رسالة غبل  

 كُلَّهَا آدَمَ بَنِى قُلُوبَ إِنَّ))يف احلديث  ورد وقد ،يشاء كيف يصرفها الرمحن أصابع من أصبعني بني عبادال قلوب إن

 -وسلم عليه اهلل صلى- الل ه   ر سحولح  ق ال   ثح  . ((يَشَاءُ حَيْثُ يُصَرِّفُهُ وَاحِدٍ كَقَلْبٍ الرَّحْمَنِ أَصَابِعِ مِنْ إِصْبَعَيْنِ بَيْنَ

 . ((طَاعَتِكَ عَلَى قُلُوبَنَا صَرِّفْ الْقُلُوبِ مُصَرِّفَ اللَّهُمَّ))

 مُقَلِّبَ يَا مَّاللَّهُ)) دحع ائ ه   يف   يحْكث رح  ك ان   وسلم عليه اهلل صلى الل ه   ر سحول   أ ن   ُتح دِّثح وهذه أم سلمة رضي اهلل عنها 

 مِنْ لِلَّهِ خَلْقٍ مِنْ مَا نَعَمْ)) :ق ال   ؟ل ت ت  ق ل بح  اْلقحلحوب   و إ ن   الل ه   ر سحول   ي ا ف  قحْلتح  :ق ال تْ  ((دِينِكَ عَلَى قَلْبِي ثَبِّتْ الْقُلُوبِ

 .٩((أَزَاغَهُ شَاءَ وَإِنْ أَقَامَهُ شَاءَ فَإِنْ اللَّهِ أَصَابِعِ مِنْ إِصْبَعَيْنِ بَيْنَ وَقَلْبُهُ إِال آدَمَ بَنِي

 والواقع حياته، يف واستنفار تأه ب حالة يف يكون أن عليه اإلنسان أن  على  تدل   اليت العظيمة األدلة من فهذا
 :بيتقلّ  شيء كل أن يشهد الملموس

 !هشيم يابس وزهرها هي أصبحت يانع زهر فيها روضة من كم 
  بنقلب به إذ ،سليم مشرق ربه بطاعة قلبه ومن أرباب التقى والفالح، والصالح رياخل أهل من الرجل ترى وبينما 

 !اهلدى عن ويتقاعس الطاعة يرتكف وجهه على
 .عز  وجل   اهلل يقرهبم بعيدين هناك أن ترى بالعكس والعكس 

 كيف،األولياءاد ع له أكبتقياء وتتصد  األ قلوب منه تنفطر األلباب، أويل خييف الذي األمر هبذا نفسنا رنذك  

 إِنَّ غَيْرُهُ إِلَهَ الَ فَوَالَّذِى: يقول صلى اهلل عليه وسلم  والنيب أمره، على غالب واهلل مستورة، والعاقبة مغيبة واخلامتة

                                                             
 .رواه مسلم يف صحيحه  
 .التوحيد البن خزمية، واملعجم الكبري للطرباين ٩
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 النَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ فَيَعْمَلُ الْكِتَابُ لَيْهِعَ فَيَسْبِقُ ذِرَاعٌ إِالَّ وَبَيْنَهَا بَيْنَهُ يَكُونَ مَا حَتَّى الْجَنَّةِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَيَعْمَلُ أَحَدَكُمْ

 بِعَمَلِ فَيَعْمَلُ الْكِتَابُ عَلَيْهِ فَيَسْبِقُ ذِرَاعٌ إِالَّ وَبَيْنَهَا بَيْنَهُ يَكُونَ مَا حَتَّى النَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَيَعْمَلُ أَحَدَكُمْ وَإِنَّ فَيَدْخُلُهَا

  . ((لُهَافَيَدْخُ الْجَنَّةِ أَهْلِ

 يضيع ال اهللعند  فإن حسناتك تعد   وال ،تأمن وال تركن فالالعظيم،  ال باهلل العلي  إوال قوة  حول فاهلل املستعان وال
 طلب السلف بعض أن يقال فيما ورد وقد، رحيم كرمينه سبحانه وتعاىل  أمنا ابكي على تفريطك، واعلم إ، شيء

 اهلل رمحة" :فقال ،واألرضوقالوا أكرب ما نعرف السموات  واوعد   واعد  ف يعرفوه شي أكثر وايعد   أن جلسائه من
 "!.شيء كل وسعت اليت هيف شيء أكرب

انتهى موسم مثل هذا الموسم يبقى الخوف من  فإذا، تقصرينا من خوف ويف، رمحته يف طمع يف فنحن
 ثباتنا قدر على  ن نعلمبد أ، والطاعة وال نقنط من رمحة اهللفال نركن ل ،يحركناالتقصير مع الطمع في الرحمة 

 ،جهنم منت على املنصوب  الصراط على ثباتنا يكونالذي نصبه اهلل  لعباده يف هذه الدار  املستقيم الصراط على
 ،الربق مر   مير   من منهم أن معلوم، يكون سرينا على ذلك الصراط  سرينا على هذا الصراط يف الدنيا وعلى  قدر

ومنهم من يسقط   ،ومنهم املخدوش ،ومنهم من حيبوا حبوا ،اومنهم من ميشي مشي   ،لريحا مر   مير   من ومنهم
 ! تعملون كنتم ما إال جتزون وهلوالعياذ باهلل يف جهنم، 

 چٹ   ٹ  ٹ  چيف يومنا  ومرات مرات وجل   اهلل عز   وندعو ، نرغبه الذي هو املستقيم الصراط وهذا

نعمت عليهم أطريق الذين  ،هل التوحيدأطريق  ،هل التقوىأطريق  ،ل االميانهأطريق  ،الصاحلني طريق على تناثبِّ 
 .ولئك رفيقا أهداء والصاحلني وحسن ومسعنا عنهم من النبيني والصديقني والش

 : مهمين أمرين بين نجمع ان إال الحال هذه مثل في علينا وما

 .القلب عمل . 
 .اجلوارح عمل .٩

 

                                                             
 .رواه مسلم يف صحيحه  
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 عمل القلب: أوالا 

 :حصول االستقامة على الطريق  املستقيم والثبات  أسباب من أهم   إن  

 لى تثبيت اهللإ الشعور بالفقر( 1

ۆئ  ۈئ  ۈئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ يقول لنبيه  جل  و   عز  واهلل ،ليس لنا غىن عن اهلل 

 .(دِينِكَ عَلَى قَلْبِي ثَبِّتْ الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ يَا)أن يقول ولذلك كان فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم  ٢٧:اإلسراء چېئ

ا ىل حول اهلل وقوته، أنا فقري ال أستطيع لنفسي شيئ  إوالفقر شعور مريح، جيعل اإلنسان خيرج األمر من حوله وقوته 
، فالشعور تقيم إال إذا أنت جعلتين مستقيم اولن أس ،تينأنت ثب   إذا أثبت إال لن نكول ،وليس يل حول وال قوة

واخلوف وأمله  الفقر وأمله قربة، ،وف من الزيغ قربة  تعبد هبا اهللاخل، اهلل إىلبنفسه  قربةبت ىل التثإالفقر واحلاجة ب
ال يدري عنها أحد، يطلع  ،فسبحان من جعل مشاعر الناس اليت تكون يف قلوهبم مدفونة ال يشعر هبا أحد قربة،

  ،أسباب الثباترأس  ت وهييها امللك العظيم جعلها قرب إليه، فهذه القربة اليت عليه تؤجر وبسببها تثبعل
 يغفلون يعودون، ادائم  أهنم  املنيبني، حال هذهو  ا،أبد   تفارقك وال هبا تقوم أن تستطيع لن تفعلها بتستطيع أ
 .رهبم إىل مباشرة فيفرون ،فيتنبهونينشغلون ، فيذكرون

 الشعور وهذا زمن، أطول كمع تبقى أن عنك، تنفك ال أن عليك اهلل تثبيت إىل بالفقر الشعور وهي العبادة فهذه
 .خالف ذلك على تعزم وال اصادق   فيه وكن به ابدأ لكن ،فعل وراءه يكون أن بدالصحيح 

يف  مشروع نفسه هو الليل قيام، والتهجد الرتاويح باسم الليل قيام تصلي أن رمضان يف عادتك من كانيعين  
 أن والفزع تقوم، كنت ما ثلمب تقوم أن هلل الفقرب الشعور قلبك يف يقوم ماذا يقوم يف قلبك؟فرمضان ويف غريه 

 يف بدأ قد كان والفزع الفقر بني اإلنسان مجع فإذا ،ُترم أن ختاف احلال، هذا من ختاف تفزع الليل، قيام من ُترم
 غريه، عن يكفيين رمضان يف به قمت ما وأن ،برمضان خاص هذا أن رأى وأ أمن إذا أما للثبات، الطريق شق
حنن تامي الفقر  ،االستغناء من باهلل نعوذف ربه، رمحة عن استغىن قد عبد شعوروهو  ،يصلح ال بنفسه شعور فهذا

 .هلدايته 
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 : الطريق على الثبات تسبب اليت القلبية األعمال ومن

 اهلل مكر من مناأل عدم( 2

ب أن ميكر اهلل عز  ، دسيسة يف قلب االنسان تسبأنك عبد ال تأمن أن ميكر اهلل بك بسبب دسيسة يف قلبك
 .وجل  به فيظهر حقيقة حاله

 أخذوا كأهنم ،وغفل عنه الظاملون املسيئون ،ظهور املتقني احملسنني -خوف مكر اهلل تعاىل-وقد قطع هذا اخلوف 
 !اجلنة يدخلهم أن اعهد  من اهلل اجلليل 

 . اهلل بيد كله األمر أن يعلمون لكنهم ،مياهنم ورسوخ عملهمعماهلم وعمق إأأما احملسنون فهم على جاللة قدر 

 . الفزعب بالشعور  ، الفقرب بالشعور، نا مبشاعر  إليه ونتقرب قلوبنا على أعيننا يكون أن بنا يحسنف

 

 :املهمة القلبية القرب من اأيض  

 لقوةوسؤاله الحول وا عليه واالعتماد عليه التوكل( 3

 الست لصيام وفقت فإذا ،عبادة كنت تقوم هبا يف رمضانن حيني وقت قبالنا على طاعة وحال أإحال نتوكل عليه 
 اهلل فاسأل اهلل عن ويفهمختمته ويقرأ كتاب ربه  الذي يكمل املرُتل كنت وإذا لذلك، والقوة احلول اهلل اسألف

 نفسنا جند ث اهلل يعبد ألن املشتاق نظر هلا وننظر حولنا التفسري وكتب أمامنا تكون مصاحفنا فإن ،والقوة احلول
 ونعتمد اهلل على نتوكل حنن كذلك اهلل مكر من خناف فقراء أننا فكما هلل، كلها القوة أن فمعناها! قوة لنا ليس
 .ىل رضاهإوهبا نصل  ،وهبا نعمل ،األسباب اليت هبا نثبتلنا  ييسر أن عليه

 

 :ن قربةن تكو أأيضا من القرب القلبية اليت نرجو  

  عّز وجّل سّددنا  اهلل وأن ةالطاع بانقضاء نفرح أن( 4

كما أمرنا أن جنمع قلوبنا على طاعته وأن يكون يف نفوسنا   وجل   فإن اهلل عز   ،وهو أمر من عجائب هذا الدين
بني شعور  :وملا يأذن اهلل سبحانه وتعاىل بانتهاء هذه األيام يصارع اإلنسان شعوريني، حب الطاعة وحب أوقاهتا
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فماذا يكون؟ يأمر الدين أهله أن يكونوا من أهل ، عور اآلخر وهو الفرح بانتهاء الطاعةوبني ش ،احلزن على الفراق
 .الفرح هبذا املوسم العظيم، فاهلل عزوجل أمر أهل الدين أن يفرحوا بطاعته واحلمدهلل رب العاملني

 اهلل سؤال ورائه من ويأيت، التكبري ورائه من يأيت وهذا الطاعات مواسم على الفرح بعبادةسبحانه وتعاىل  نعبده
ال يغلب عليك  هواك على ليس مشاعرك فإن الدين، يف عظيم شأن وهذا، القلبية العبادات من والفرح ،القبول

 .حزن خروج الشهر على األمر بالفرح بانتهاء موسم الطاعة والتوفيق إىل القيام هبا

مع ما يكتنفا من احلزن على املني غامنني أن خنرج س وجل   ل اهلل عز  أنس ،وقت خروجنا من هذا الشهر الكرميف
تلقى أعمالك  إمنا تلقاه يوم القيامة،ا ال تدري ما أودعته و نك فارقت شهر  أا ا للطاعات حزن  وقد يكون حزن  ، فراقه

عتاد وبني من عمر او  ف  ل  وشتان بني حزن من أ   عتاد،او  ف  ل  وممكن أن يكون حزن من أ  ، يوم القيامة فتفحصها
 .ىل تلك الليايل الطيبةإان فاشتاق ميقلبه باإل

 

 : الطاعة على ثبتنات اليت األسباب ومن

 يعنينا ال ما ترك( 5

ىل إ يصل ال اإلنسان فإن يعين، ال مبا انشغاله احلق طريق على االستقامة عن ويبعده اإلنسان يفسد ما أعظم فإن
 العزلة من شيء فيه يكون فلما كثريون، عنه فليغ أمر وهذا، يعنيه ال ما ترك إذا إال اإلسالم يف اإلحسان درجة
 مرسالت  ومن ،إمياهنم فيضعف ببعض بعضهم اختالطهم يزيد الناس فتجد العيد يأيت ث رمضان يف اهلل لطاعة

 انشغال أن فاملعىن ،٧"يعنيه ال ما تركه املرء إميان من": -مام مالكاإل وذلك أيضا يف موطأ- أورد أنه أمحد اإلمام

بذل جهده يف  الذياميان العبد  ضعف قد يف هناية األمر فيكون ،يعين عما النشغاله سبب ،يعين ال امب القلب
 . خالل الشهر جتميعه

 تفوق يعين ال مبا االنشغال وسائل واليوم ،فيضيع بانشغال القلب مبا ال يعين ،ميان نقطة نقطة جيتمعاإلإن 
 يف وترى ،على االنشغال مبا ال يعين اإلدمان من حالة يف اإلنسان ويصبح اجر   اإلنسان جتر   وهي !التصور

 يسموه ما على االطالع يف الشره ىلإ اإلنسان تدفع مثرية عناوين ترى يرون من مرئيات ويف ،املتصفحني صفحات
 افيم أو ،ويراه يتصفحه فيما اخلرب جير   واخلرب ،املقطع جير   املقطع وترى ،ا وال يشبعه شيءفيصبح شره   ،الواقع

                                                             
 .رواه الثقات عن الزهري منهم مالك يف املوطأ، ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد ٧
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 قلبه يف أثره ووجد نفسه على ربه أمر وأقام جهده بذل العبد يكون األمر هناية ففي الناس، ارأخب من حوله يكون
 !بقلبه أذهب قد فرتاه ، يتابع اوأو يقرأ  يشاهد أو يعنيه ال عما يسأل أو يعنيه ال فيما يتدخل ث ،اإلميان من

 .إليك ظرهن فاذكر سكت وإذا ، لك اهلل مسع فاذكر تكلمت إذا

 ! يعنينا ال فيما وأبصارنا وأمساعنا بقلوبنا نذهب وحنن لنا اهلل ينظر أن االستحياء 

 هريرة يبأل حديث يف  ورد وقد خطره، يقدرون ال الناس من كثري عظيم، أمر اليعين مبا االنشغال حال كل على

 فراغ حال يف قلبنا يجعلس اليعنينا ما ترك أن :فاملعىن!  ((يَعْنِيهِ لَا فِيمَا كَلَامًا أَكْثَرُهُمْ ذُنُوبًا النَّاسِ أَكْثَرُ)): امرفوع  

 .يعنيك دينك فهو مما ال وتبقى يف سالمة من يضر ال جهله خرب وكل ،للمسلمني اسليم   قلبنا وسيبقى ،يعنينا ملا

 .به إال والقوة والحول التكالن وعليه املستعان اهللف

 

 الجوارحعمل : ثانياا

 : اليت تسبب الثبات على الدين من األسباب

 عمال الصالحةالعناية باأل( 1

 :فإن اهلل قد شرع يف كل زمن وظيفة 

 هو الليل وقيامه فها 
: قال اهلل عنها فكيف بصالة الفجر اليت ،هو الفجر وسنته اليت هي خري من الدنيا وما عليها وها 

 و ق حْرآن  "  :قال السعدي يف تفسريها ٢٧: اإلسراء چ  چ        چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃڄ  ڄچ
 فيها القراءة ولفضل غريها، من أطول فيها القرآن إطالة ملشروعية قرآنا، ومسيت الفجر، صالة: أي اْلف ْجر  
 ".والنهار ومالئكة الليل ومالئكة اهلل، شهدها حيث

 الصباح وأذكار الصالة بعد أذكار هي وها 
 وصالته الضحى وهاهو 

                                                             
 .رواه ابن أيب شيبة  
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 وقراءة القرآن هللا ذكر وهاهو 
  سنن من له وما والظهر 
  والصيام 
  والعلم 
  والرب 

 أعرض عمي ومن، وجل أبصر فمن اخللق على يفتحها عباده، من شاء من هلا اهلل يوفق اليت العظيمة اخلري وأبواب
 ،انة املسلمنيعإأبواب  ،للخري أبواب له ويفتح عمل من يناسبه ما عبد لكل يفتح أن كرمه من اهلل وإن ينتفع، ومل

 ويا رنا،بصِّ  بصري فيا أبصر، من أعظم فما كلها أبواب،، عن املسلمني الشر كفأبواب   للمسلمني، تعليم أبواب
 . من اخلذالننعوذ باهلل عمي من وخسار خيبة

 

 : رمضان بعد الطاعة على الثبات أسباب من أيضا

 اما وتعلّ  تالوة خاصة اهلل كتاب على اإلقبال( 2

وهذا جيعلنا نقول أن . للثبات إىل نصل أن كله هذا من ونريد ونعمل ونتعلمه اهلل كتاب نتلوف ،ملِّ ع   حسنتأ وإذا
بيان معناها من  يف جهدك وتبذل تفهمهايعين آية يف اليوم  ،حسنتأن إمشروع خترج منه خبري كثري  ،ليوما يف آية

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ :يقول واهلل اهلل، إىل يتقرب أن يريد من بث وتبحث التفسري، كتب خالل

 القرآن هذا إذن[ ٠٩ : النحل]  چۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی
 أدرى وكل   يفوته، وال اإلنسان عليه حيرص مشروع من فالبد الثبات، أسباب أعظم أحد رهوتدب  وتالوته  قراءته

نهج ومن هم على امل ،متكاثرين العلم وأهل ،وموجود مفتوح هلل احلمد واخلري قارئ، ومن سامع، فمن بنفسه،
 . اهلل كتاب من آية تفهم أن جلا من تسمع وإما تقرأ فإما ،الصحيح متوافرين فالفضل هلل

 

 : احلق على الثبات أسباب من اأيض   

 المعاصي عن والصبر، الطاعات على الصبر( 3
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 يزيد فمما رب،الص هذا يزيد ما عن والبحث اهلل، معصية عن النفس وحبس ،اهلل طاعة على النفس حبس الصرب
 اانشراح   تزيده اليت األسباب من برت قوي املعصية، للوقوع يف  تثريه اليت األشياء عن اإلنسان يبتعد أن :الصرب

 (.دينك على قليب ثبت القلوب يامقلب) وندعو فنصرب بالثبات، الدعاء كثرة معه يلزمنا وهذا لطاعة،ل

 :الثبات أسباب من فيكون

 .التثبيت اهلل سؤال( 4

 

 : واهلدى احلق على الثبات أسباب منا ض  أيو 

 الظلم ترك( 5

 الزيغ يف اإلنسان وقوع أسباب من هذا عليهم، يوالتعد   الناس أوظلم ،املعاصي أو بالشرك النفس ظلم الظلم إن  
 ومن التهم إطالق من ولنحذر املسلمني،يف  الظن سوء من ولنحذر اخللق، ظلم من فلنحذر والضالل، واهلالك
 معلوم هو كما الظلم يف الوقوع وإن ،حذر إىل ُتتاج موراأل هذه كل ،املسلمني أعراض عن لكالمبا التهاون
 .الضالل  و للزيغ سبب يكون الدنيا ويف! القيامة يوم لظلمات سبب

 

 : الثبات أسباب أيضا من

  كثرة ذكر اهلل( 6

ىئ  چ  !ه؟خري م ماذا حرموا من فيا حسرة الغافلني عن رهب ،حلياةه وتعاىل حياة الروح وروح افذكره سبحان 

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  مئ  ىئ    يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  

ه وتعاىل فكثرة ذكره سبحان  ٧ -  ٧: األحزاب چجت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  
 .سبب لنزول الربكات واخلروج من الظلمات
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 : اتيضا للثبأسباب ومن األ

 للشر اللخير مغالقا  ان مفتاحا ن يكو ألى إبذل الجهد من العبد والشوق ( 7

حيانا ال يكون أو ، للشر اللخري مغالق   ان يكون مفتاح  أو مبا ميلك أل له أو بسلطانه أو جباهه أو بفكرهفيسعى مبا
يسأل اهلدى والصالح لويل أمره ويكون  ،للشر مبا ميلك هو ولكنه يدعوا ملن ميلك اللخري مغالق  ا نسان مفتاح  اإل

ىل آخر إبطانته ويدله على احلق م أن يدله اهلل الرشاد ويصلح له وا الناس للدعاء لويل أمرهويدع ،ا يف ذلكصادق  
 .يف هذه األعمال من خريات ما

جيد يف نفسه قوة أن يدعوا ملن  أو ،للشر اللخري مغالق   اأن االنسان جيد يف نفسه قوة على أن يكون مفتاح  فاملعىن 
 . للشر اللخري مغالق   ان يكون مفتاح  للشر فيشاركه يف أا للخري مغالق   اجعله اهلل مفتاح  

 

  : الثبات أسباب منو 

 مراعاة الجلساء( 8

 فإن ،بك تذهبف تسحبك صحبة من احلذر احلذرف،  ومراعاة من جتالس اإلميان أهل مع اجللوساحلفاظ على 
 . تضعيفه يف أو األمر تعظيم يف السحر أثر هلم األصحاب

 

 بقلوبنا وجل   فنطلب من اهلل عز   ،قليال   كان ولو الصاحل العمل على نداوم أن ريدن: ونقول مضى ما نلخص
 .املزيد والقبول والثبات همنا ونرجو  ،خريات من أعطانا مبا فرحني ،متوكلني عليه، أن خنذل خائفني ،إليه مفتقرين

 من احرف   قرأ ومن ،قل   وإن هاأدوم اهلل إىل األعمال أحب أن نعلم وحنن ،الصاحلة األعمال على نداوم وبجوارحنا
ئة اهلل منه جهنم مسرية ما ا يف سبيل اهلل باعدومن صام يوم  ، أمثاهلا ةعشر ب ىلإ واحلسنة حسنةبه   فله اهلل كتاب

 . ((الْجَنَّةَ دَخَلَ يَوْمٍ بِصِيَامِ لَهُ خُتِمَ مَنْ)): الذي صححه االلباين احلديث يف ورد وقدعام، 

                                                             
 .البزار، صححه األلباينمسند   
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 يعنينا، ال عما ونبتعد يعينا مبا نفسنا فنشغل املعاصي، من سناأنف على حنافظ أن جهودنا نبذل أخرى جهة ومن

  ٻ  ٻ  ٱ چ ،صحبتنا من حذر على نكون غريه، بذكر تنشغل ال أن جلأ من اهلل بذكر ألسنتنا نشغل

  ٿ  ٿٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ

 دين على املرء)):  النيب قال كماو  [٩٧: الكهف] چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 هذا على يساعدونا اءجلس لنا وخنتار املعصية عن ونصرب الطاعة على نصربهذا جيعلنا نقول  فكل ٢((خليله
 .الصرب

 شتع ال املسلمني، خدمة اهلل، إىل الدعوة العلم، طلب: يف ملخص الكالم الطاعات على ايض  أ يعيننا امم
 جيعل أن ، الطريق على العبد يعني هذ اهلل، إىل طريقك حولكالذين  اجلماعة جتعل أن أجل من عيش لنفسك،

 .اهلل إىل طريق حوله من كل

له  ويدعوه بالصالح، بالثبات يدعوه منه، يفرت ال أن العبد على الذي الدعاء ،الدعاء وهو املهم مراأل ويأيت
، راضي عنه وهو يلقاه أن ورجاء   وتعاىل سبحانه له احب   ممتلئ وهو ويرجوهيدعوه بالقبول ، ولذراريه وللمؤمنني

 النيب سنة من الدعاء وهذا العبد، فقر لىع يدل   دعاء من أعظمه ما ،(دينك على قليب ثبت القلوب يامقلب)
 وملا ،ضعف من فينا ملا صلى اهلل عليه وسلم أن نكثر منه  به أحق وحنن منه يكثر وكان وسلم، عليه اهلل صلى
 .الناس من احلذر قبل نفوسنا من حذر على فلنكن  ،انقالبات من نفوسنا يف جند وملا ،فنت من حولنا

 

 حياتنا يف أحداث من علينا مير   مما موقفنا هو ل وتفكري وهذا األمرىل تأم  إ امن   حيتاج دقيق بأمرهذا اللقاء   وخنتم
 :  ثالثة الشأن هذا في الناس إن ،اهلل من جتري أقدار من صناخت   اليت

 .للناس اهلل فيشتكي ،يالئمه ال الذي القدر عليه يقع من هناك ( 
 . هلل يفيشتك ،يالئمه ال الذي قدرال عليه يقع من وهناك (٩
 جزعه يشتكيسرافه، و إو  تقصريه يشتكي ،هلل نفسه فيشتكي ،يالئمه ال الذي القدرهذا  عليه يقع من وهناك ( 

 .صربه وعدم

                                                             
٢  
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زيادة  مبيزات، اهلل هخص   اشهر   ،برمضان نرحب كنا حنن وهاواحلياة كلها ُتوالت وتقلبات،  العبد إميان زاد فإذا 
 ! البصر ملح من أقل! عني غمضة من أقل   أنه تقول أن وتستطيع! عهنود   حنن وها ،االميان والعتق من النريان

 نفعه الذي املؤمن العبد ذاك فكن ،فيها مارات اقدار واالختبوفيها من األ فيها، ما التقلبات من فيها احلياة فهكذا
 يرزقه أن اهلل نم طلبفاذا اشتكى  صربه، قلةيشتكي و  بطره يشتكي تقصريه، يشتكي نفسه لربه، يشتكي ،إميانه
 . الرياء عن يبعده أن  اهلل من طلب، اصدق  يرزقه  اهلل من طلب،  اأن يرزقه اميان   اهلل من طلب، صربا

 الدنيا،يف  نفسه رتبص  قد  فهذا ،لربه نفسه شكوى ديدنه كان منأن  وهو مهم أمر أجل من الكالم هذا ونقول
أنت مسعت أن اهلل يبتلي العباد بعضهم  ذا ينقصه اآلن؟ما ؟يت، ماذا حصل لهيعرف من أين أح  ،نفسه على عينه

مل  اليت الضعيفة نفسك اشتكي ذنإ ،شديد اجلزع ضعيفببعض وأمرت أن تصرب على االبتالء ووجدت نفسك 
 .رهلتأمتر بأم والقوة باحلول كميد   أن منه واطلب ،إىل اهللمتتثل أمر اهلل، اشتكيها 

 أولذي جعلهم عليك يتجرؤون ا وما أوتيت أين من تعرف شأنك؟ يكون فماذا ،اخللق من اعتداء عليك يأيت
 !املبني فشربت من نفس الكأسا على أحد فأتاك القول فقد أطلقت لسانك سابق   هبم؟ابتالك  وجل   اهلل عز    ملاذا

 .اخللق على تتجرأ اليت نفسك فاشتكي

 فإن ،نفسه عيوب نساناإل شفيكت أن أحسن وما ،نفسه عيوب رتبص   فقد اهلل على نفسه اشتكى من ن  إ
 كان رمبا وصيامه هبصالت واعتىن عيوبه عن غفل من أما ،للتطهري يسري طريق للتطهري، طريق العيوب اكتشاف

 اراكع   إال تراه فال ا،سليم   يكن فلم واألهوال، والعظائم واألمراض بالدسائس ئ املي هقلب كان رمبا غش، على هذا

        ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ چ. سلم سلم اللهم.. سلم سلم اللهم !كله هذا من نصيب له ليس اقائم   اصائم   اساجد  

 .[٧٢: الشعراء]  چ  ڃ

 األهواء ختطفتنا فقد ،زدناه فيهافيها ومما أدخلناه عليها ومما  قلوبنا مما يطهر نأ، اهلليف  إال رجاء لنا وليس
 وأنت ،قلوهبم تطبيبعنايتهم ب وقلة أبداهنم بعالج الناس عناية شدة والعجب ،جهة كل من األمراض ودخلت

حول  وال ،، وعليك التكالنىليك املشتكإبها فطب   ،ب قلوبنافاللهم طي   ،الدنيا طابت طاب إن قلب إال لست
 .باهلل  الوالقوة إ
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 ملا ميزاننا يثقل مما تكون وأن عنده، منزلتنا رفعة أسباب من اسبب   مضت اليت اللقاءات هذه تكون أن اهلل من نرجو
 ومدخوله العمل ضعيف إال معنا فليس، متقابلني سرر على النعيم جنات يف جتماعناال اسبب   وتكون، نلقاه

 نسأل اهلل عز   العمر يف اهلل أمد   إذا، اشكر لنا قليلهعمالنا و أفاغفر لنا نقص  ،ربنا نت ياأال إ لنا فليس، ومغشوشه
فنت ن يصرف عنا الأ وجل   ل اهلل عز  أفنس فان مل يكن لنا يف احلياة خري ،نا على طاعتهأعمار يف  أن ميد   وجل  

 رمحة إىل به ونصل اإميان   به زدادن العظيم الكتاب هذا على نلتقياهلل  يف العمر  مد  أن ، إإليه غري مفتوننيويقبضنا 
 . العاملني رب

 .العاملني رب هلل واحلمد

 


