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عوامل الثبات في الدعوة الى اهلل

احمد صباح عارف

ممخص البحث
الحمد هلل الذي شرح صدور العمماء االبرار بانوار البينات وازاح عف قموبيـ
صدأ الشكوؾ والشبيات ورفع بعضيـ فوؽ بعض درجات وجعؿ ليـ مف لدنو سمطاناً
نصي ار والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ النبييف وعمى صحابتو الغر المياميف
ٍ
باحساف الى يوـ الديف .
وعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف ومف تبعيـ
فإف بحثي الموسوـ ( عوامؿ الثبات في الدعوة الى اهلل )
قد راعيت فيو المنيج العممي
- 1قمت بتخريج اآليات القرآنية .
- 2قمت بتخريج االحاديث النبوية مف المضاف االصمية .
- 3عزوت اقواؿ العمماء الى قائمييا .
وبعد فالمسمـ مأمور بالثبات عمى الديف والثبات عمى الفرائض والثبات عف
المحرمات والثبات في مواطف القتاؿ والثبات عند الفتف والمصائب .
ويتكوف البحث مف مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة
المبحث االوؿ  :الثبات في الكتاب والسنة .
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المبحث الثاني  :الجيات المثبتة .

المبحث الثالث  :اقساـ الثبات .ثـ ذكرت الخاتمة واىـ االستنتاجات والتوصيات  .وال
أزعـ اني بيذا العمؿ قد حويت كؿ شيء عف الثبات فاالنساف يعتريو الخطأ والنسياف
وكؿ ابف آدـ خطاء .
وفي الختاـ اصمي واسمـ عؿ خاتـ النبييف سيدنا محمد عميو الصالة والسالـ .
المقدمة
(.)1نحمده

إف الحمد هلل وحده ال شريؾ لو  ،وأشيد أف محمدا عبده ورسولو

ونستعينو  ،مف ييده اهلل فال مضؿ لو  ،ومف يضمؿ فال ىادي لو  ،وأشيد أف ال إلو إال
اهلل قاؿ تعالى :

َِّ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّوَ َح َّ
ؽ تُقَاتِ ِو َوَال تَ ُموتُ َّف ِإ َّال َوأ َْنتُ ْـ
َيا أَُّييَا الذ َ
يف َ

سوِ
ِ
َِّ
ِ
الن ُ َّ
ٍ
وف ( )2وقػاؿ تعػالى َ :يا أَُّييَا َّ
اح َد ٍة
ُم ْسم ُم َ
اس اتقُوا َرَّب ُك ُـ الذي َخمَقَ ُك ْـ م ْف َن ْف َ
َّ َِّ
ؽ ِم ْنيا َزو َجيا وَب َّ
وف بِ ِو
ث ِم ْنيُ َما ِر َج ًاال َكثِ ًا
اءلُ َ
اء َواتَّقُوا الموَ الذي تَ َس َ
ير َونِ َس ً
َو َخمَ َ َ ْ َ َ
()1
َّ
اف َعمَ ْي ُك ْـ َرِق ًيبا .
َو ْاْل َْر َح َاـ إِ َّف الموَ َك َ
َيا

وقاؿ تعػالى :
ِ
وب ُك ْـ
أْ
َع َمالَ ُك ْـ َوَي ْغف ْر لَ ُك ْـ ُذُن َ

َِّ
يدا
آم ُنوا اتَّقُوا المَّوَ َوقُولُوا قَ ْوًال َس ِد ً
أَُّييَا الذ َ
يف َ
ِ
ِ َّ
يما
َو َم ْف ُيط ِع الموَ َوَر ُسولَوُ فَقَ ْد فَ َاز فَ ْوًاز َعظ ً

)(2
()3

صمِ ْح لَ ُك ْـ
ُي ْ

أما بعد  :فالحمد هلل الذي أرسؿ رسولو بديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو ولو

كره المشركوف .

فمقد بيف سبحانو الحكمة مف خمؽ الثقميف أال وىي عبادتو سبحانو  ،فقاؿ تعالى

ت ا ْل ِج َّف و ِْ
اْل ْن َس ِإ َّال لَِي ْع ُب ُد ِ
وف ( )1وأمرنا سبحانو بإخالص ىذه العبادة لو
َو َما َخمَ ْق ُ
َ
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ِ
ِ ِ
َّ
َّ ِ
ِ
يف لَوُ ِّ
َّالةَ َوُي ْؤتُوا
يموا الص َ
الد َ
فقاؿ َ :و َما أُم ُروا إِال لَي ْع ُب ُدوا الموَ ُم ْخمص َ
يف ُحَنفَ َ
اء َوُيق ُ
()7
الزَكاةَ وَذلِ َ ِ
َّ
ِّم ِة .
ؾد ُ
يف ا ْلقَي َ
َ
وبيف سبحانو ىذه العبادة  ،ونيى عف الشرؾ  ،وجاىد رسولو صمى اهلل عميو
وسمـ في سبيؿ ذلؾ  ،ولـ يقبض حتى أرسى قواعد اْلسالـ  ،وسار عمى ذلؾ
صحابتو ومف تبعيـ عمى الحؽ ممف جاء بعدىـ  ،وخاصة في القروف الثالثة
المفضمة بشيادتو صمى اهلل عميو وسمـ ومف أتى بعدىـ ودعا إلى اهلل وصبر عمى
الدعوة  ،فمنيـ مف عذب  ،ومنيـ مف مات  ،ومنيـ مف مات شييدا  -رضي اهلل
عنيـ فالمسمـ مأمور بالثبات عمى الديف والصبر عميو فيصبر ويثبت عمى فرائضو ،
ويصبر ويثبت بالبعد عف المحرمات  ،ويصبر عمى الدعوة إلى الديف ويثبت في

مواطف القتاؿ  ،ويصػبر ويثبت عند الفػتف والمصائب .

تتكوف خطة البحث مف :ثالثة مباحث  ،وخاتمة .
المبحث األول  ( :الثبات في الكتاب والسنة ) ويتكون من ثالثة مطالب:
المطمب األول  :معنى الثبات في المغة .
المطمب الثاني  :معنى الثبات في االصطالح .
المطمب الثالث  :عالقة الثبات بالصبر .
المبحث الثاني ( :الجيات المثبتة ) وفيو خمسة مطالب:
المطمب األول  :الثبات في العقؿ .
المطمب الثاني  :الثبات في النفس .
المطمب الثالث  :الثبات في القمب .
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المطمب الرابع  :الثبات في المساف .
المطمب الخامس  :الثبات في اْلقداـ .
المبحث الثالث  ( :أقسام الثبات ) وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول  :الثبات في الدنيا وفيو :
 - 1الثبات عمى الديف .
 - 2الثبات عمى الطاعة .
 - 3الثبات عمى الحؽ .
 - 4الثبات في القتاؿ .
 - 5الثبات في الكالـ والقوؿ .
 - 6الثبات في اْلمر والرأي .
 - 7الثبات عمى كممة التوحيد .
 - 8الثبات عمى الحجة .
 - 9الثبات عند الفتف وفيو :
أ  -الفتف العامة .
ب  -الفتف الخاصة .
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المبحث األول

( الثبات في الكتاب والسنة )
المطمب األول  :معنى الثبات في المغة :
معناه  ( :ثبت الشيء يثبت ثبوتا  :داـ واستقر فيو ثابت  . . . .وثبت اْلمر
صح ويتعدى باليمزة والتضعيؼ فيقاؿ  :أثبتو وثبتو واالسـ الثبات وأثبت الكاتب
االسـ كتبو عنده  ،وأثبت فالنا الزمو فال يكاد يفارقو  ،ورجؿ ثبت  :ساكف الباؿ
متثبت في أموره  ،وثبت الجناف أي ثابت القمب  ،وثبت في الحرب فيو ثبيت مثاؿ
قرب فيو قريب  ،واالسـ ثبت بفتحتيف  ،ومنو قيؿ لمحجة ثبت ورجؿ ثبت  ،بفتحتيف

أيضا إذا كاف عدال ضابطا  ،والجمع أثبات مثؿ سبب وأسباب ) ( ( )8ثبت  :الثبوت

(( )9

والثبات كالىما مصدر ثبت إذا داـ والثبت بفتحتيف بمعنى الحجة اسـ منو )
ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فيو ثابت وثبيت وثبت وأثبتو ىو وثبتو وشيء ثبت

ثابت  ،ويقاؿ لمجراد إذا رز أذنابو ليبيض  :ثبت وثبت وأثبت  .ويقاؿ ثبت فالف في
المكاف يثبت ثبوتا فيو ثابت إذا أقاـ بو  ،وأثبتو السقـ إذا لـ يفارقو  ،وثبتو عف
اْلمر كثبطو  ،وفرس ثبت ثقؼ في عدوه  ،ورجؿ ثبت الغدر إذا كػاف ثابتا في قتاؿ
أو كػالـ  ،وفي الصحاح إذا كاف لسانو ال يزؿ عند الخصومات وقد ثبت ثباتة وثبوتة
وتثبت في اْلمر والرأي واستثبت تأنى فيو ولـ يعجؿ واستثبت في أمػره إذا شػاور
ومثَ ُؿ الَِّذيف ي ْن ِفقُوف أَموالَيـ ْابتِ َغاء مرض ِ
ات المَّ ِو
وفحػص عنو وقولػو عػز وجػؿ :
َ َْ َ
ََ
َ ُ َ ْ َ ُُ
َوتَثْبِيتًا ِم ْف أ َْنفُ ِس ِي ْـ ()10أي ينفقونيا مف مقريف بأنيا مما يثيب اهلل عمييا .
ؾ ِمف أ َْنب ِ
ؾ .
وفي قولو تعالى َ :و ُك ِّال َنقُ ُّ
اء ُّ
ِّت بِ ِو فُ َؤ َاد َ
الر ُس ِؿ َما ُنثَب ُ
ص َعمَ ْي َ ْ َ

()11

معنى تثبيت الفؤاد  :تسكيف القمب ىينا ليس لمشؾ  ،ولكف كمما كاف البرىاف
والداللة أكثر عمى القمب كاف القمب أسكف وأثبت أبدا  ،كما قاؿ إبراىيـ عميو السالـ
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ط َمئِ َّف َق ْمبِي
َولَ ِك ْف لَِي ْ
والثبت والتثبيت الفارس الشجاع والثبيت الثابت العقؿ )

 )12(،ورجؿ ثبت أي ثابت  . .ورجؿ ثبت المقاـ ال يبرح
()13

( ورجؿ ثبت بسكوف الباء أي ثابت القمب  ،ورجؿ لو ثبت عند الحممة بفتح الباء أي
()14

ثبات وتقوؿ  :ال أحكـ بكذا إال بثبت بفتح الباء أي بحجة والثبيت الثابت العقؿ)
المطمب الثاني  :معنى الثبات في االصطالح
قاؿ المناوي ( :الثبات التمكف في الموضػع الذي شأنو االستزالؿ )

()15

وقاؿ السيوطي ( :وقيؿ  :الثبات مف بركت اْلبؿ أي ثبتت عمى اْلرض )
وقاؿ ابف حجر  ( :الثبت بتحريؾ الموحدة الثبات والحجة )
المباركفوري  ( :أثبت أمر مف الثبات وىو االستقرار )

التمكف واالستقرار والدواـ الذي ىو ضد الحركة واالرتجاج

()18

(16

()17وقاؿ

إذا الثبات يدور حوؿ

األدلة عمى الثبات من القرآن :
لقد وردت آيات كثيرة عمى الثبات في الكتاب والسنة منيا :
قولػو تعالى  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
( )
( )
َّ
َِّ
2،
ام ُك ْـ
ص ْرُك ْـ َوُيثَب ْ
 1وقولو تعالى َ :يا أَُّييَا الذ َ
ص ُروا الموَ َي ْن ُ
آم ُنوا إِ ْف تَْن ُ
ِّت أَ ْق َد َ
يف َ
وقولػو  :وقَا َؿ الَِّذيف َكفَروا لَوَال ُنِّز َؿ عمَ ْي ِو ا ْلقُرآف جممَةً و ِ
ؾ
ِّت بِ ِو فُ َؤ َاد َ
اح َدةً َك َذلِ َ
ؾ لِ ُنثَب َ
َ
َ ُ ْ
ْ ُ ُْ َ
َ
)
19
(
ؾ ِمف أ َْنب ِ
ؾ
يال ،
وقولػو َ :و ُك ِّال َنقُ ُّ
اء ُّ
َوَرتَّْمَناهُ تَْرتِ ً
ِّت بِ ِو فُ َؤ َاد َ
الر ُس ِؿ َما ُنثَب ُ
ص َعمَ ْي َ ْ َ
)
ؾ إِلَى ا ْلم َالئِ َك ِة أَِّني مع ُكـ فَثَبِّتُوا الَِّ
)20( ،وقولػو  :إِ ْذ ي ِ
ُّ
آم ُنوا 21(.
يف
ذ
ب
ر
ي
وح
َ
ُ
ََ ْ
َ
َ َ
َ
،

( فذلؾ الثبات نزؿ في القموب بواسطة المالئكة وىو السكينة قاؿ النبي صمى
اهلل عميو وسمـ  :مف طمب القضاء واستعاف عميو وكؿ إليو ومف لـ يطمب القضاء
ولـ يستعف عميو أنزؿ اهلل عميو ممكا يسدده
6
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يميمو السداد وىو ينزؿ في قمبو ()23وردت كذلؾ أحاديث تدور حوؿ الثبات منيا :
قولػو صمى اهلل عميو وسمـ  :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر والعزيمة عمى الرشد
24( .

)

فالثبات نعمة مف اهلل عظيمة يعطييا عبده عند حاجتو إلييا فال يزؿ في
مواطف الزلؿ واالنزالؽ ومواطف الشبيات والشيوات فال يركف إلييا وال يمتفت ليا ،

وعمى العبد اْلكثار مف سؤاؿ اهلل  -عز وجؿ  -الثبات في أحوالو كميا .
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المطمب الثالث  :عالقة الثبات بالصبر
إف معنى ( الصبر ىو  :حبس النفس عف الجزع  . .وصبره حبسو )
فػ ( الصبر نقيض الجزع ) (26

()25

)

ومعنى الجزع  :ىو الممممة كأنو عمى جمر فمعنى الصبر إذا السكوف والثبات ؟
ْلنو عكس الجزع وىو الممممة والحركة)(27

)

الثبات  :ىو السكوف واالستقرار  ،كما مر في تعريؼ الثبات  .أما اْلماـ ابف القيـ
فقد جعؿ الثبات أصؿ الصبر فقاؿ  " :أصؿ الصبر قػوة الثبات فمتى أيػد

العػبد

بعػزيمة وثػبات فقػد أيػد بالمعونة والتوفيؽ " ()28وبعضيـ جعؿ الصبر والثبات بمعنى واحد

 ،فيقوؿ عمرو بف عثماف ىو أبو حفص عمرو بف عثماف بف عمر التيمي ،

الصبر  " :ىو الثبات مع اهلل وتمقي بالئو بالرحب

()29عف

()30

واؿسعة "

وقػاؿ الخػواص " :ىػو الثػبات عػمى أحكػاـ الكػتاب والسنة

()31

وقاؿ الثعالبي " :فاثبتوا واذكروا اهلل ؟ ْلف الثبات ىو الصبر  ،وذكر اهلل ىو الدعاء
()32

"
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المبحث الثاني
( الجيات التي يقع فييا الثبات ) :
إف أماكف وجيات التثبيت والثبات متعددة في المسمـ منيا :
المطمب األول  :الثبات في العقل
العقؿ معمؿ التفكير والفيػـ والتنقيح واالختيار والتذكر وغيرىا والناس يختمفوف

في ىذه القدرات ومنيا التثبت يقاؿ  ( :الرجؿ الثبيت الثابت العقؿ ) ()33وضده مف
ترتج عميو اْلمور فال يستطيع التمييز وال االختيار وقت الشدة أما ( الثابت التاـ
العاقؿ فإنو ال تستفزه البداآت وال تزعجو وتقمقو  ،فإف الباطؿ لو دىشة وروعة في
أولػو  ،فإذا ثبت لو القمب رد عمى عقبيو  ،واهلل يحب مف عنده العمـ واْلناة  ،فال
يعجؿ بؿ يثبت حتى يعمـ ويستيقف ما ورد عميو  ،وال يعجؿ بأمر مف قبؿ استحكامو
 ،فالعجمة والطيش مف الشيطاف  ،فمف ثبت عند صدمة البداآت استقبؿ أمره بعمـ
وحزـ  ،ومف لـ يثبت ليا استقبمو بعجمة وطيش وعاقبتو الندامة  ،وعاقبة اْلوؿ حمد
أمره  ،ولكف لألوؿ آفة متى قرنت بالحزـ والعزـ نجا منيا  ،وىي الفوت فإنو ال
يخاؼ مف التثبيت إال الفوت  ،فإذا اقترف بو العزـ والحزـ تـ أمره ،وليذا في الدعاء
 .الذي  . . .عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ  . :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر
والعزيمة عمى الرشد

وىاتاف الكممتاف ىما جماع الفالح وما أوتي العبد إال مف

تضييعيما أو تضييع أحدىما  ،فما أوتي أحد إال مف باب العجمة والطيش ،
واستفزاز البداآت لػو أو مف باب التياوف والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتيا ،
فإذا حصؿ الثبات أوال والعزيمة ثانيا أفمح كؿ

الفالح )

()34
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المطمب الثاني  :الثبات في النفس

النفس الثابتة ىي المطمئنة المؤمنة الذي استقر فييا اْليماف بثواب اهلل  -عز
وجؿ  -فيي غير شاكة أو ظانة بؿ مصدقة بو كأنيا تراه أماميا  ،عكس الكافر أو
المنافؽ .

قاؿ تعالى  :ومثَ ُؿ الَِّذيف ي ْن ِفقُوف أَموالَيـ ْابتِ َغاء مرض ِ
ات المَّ ِو َوتَثْبِيتًا ِم ْف أ َْنفُ ِس ِي ْـ
َ َْ َ
ََ
َ ُ َ ْ َ ُُ
)
(
َك َمثَ ِؿ َجَّن ٍة بِ َرْب َوٍة 35 .
يقوؿ القرطبي  " :تثبيتا أي أنفسيـ موقنة بوعد اهلل عمى تثبيتيـ في ذلؾ ،
وقيؿ تثبيتا مف أنفسيـ أي يقروف بأف اهلل تعالى يثبت عمييا  ،أي وتثبيتا مف أنفسيـ

لثوابيا بخالؼ المنافؽ الذي ال يحتسب الثواب " ()36وقػاؿ السػيوط  " :وتثبيػتا مػف

أنفسػيـ  . . .تصػديقا ويقينا " (37

)

فالنفوس المطيعة المتذلمة هلل  -عز وجؿ  -يثبتيا  -سبحانو  -عمى الطاعة

وعمى التصديؽ واليقيف بوعده  -سبحانو . -

يقوؿ ابف تيمية " :وقولو مف أنفسيـ أي ليس المقوى لو مف خارج كالذي يثبت
وقت الحرب ْلمساؾ أصحابو لو "

()38فإف الروح غالية وكذلؾ الماؿ فيمنع اهلل

بفضمو وكرمو المؤمف في البخؿ والشح  -طمبا لألجر  -تحتسب ما عنده فتبذلو

رخيصا ال تتبعو منة وال أذى لكف التثبيت عمى اْلنفاؽ نابع مف نفس المؤمف ذاتو
قاؿ قتاد  " :تثبيتا مف أنفسيـ احتسابا مف أنفسيـ  ،وقاؿ

الشعبي  :يقينا

وتصديقا مف أنفسيـ  ،وكذلؾ  . .قيؿ يخرجوف الصدقة طيبة بيا أنفسيـ عمى يقيف
بالثواب وتصديؽ بوعد اهلل يعمموف أف ما أخرجوه خػير ليـ مما تركوه  ،قمت  :إذا
كاف المعطي محتسبا لألجر عند اهلل مصدقا بوعد اهلل لو طالب مف اهلل ال مف الذي

أعطاه فال يمف عميو "(.)39
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المطمب الثاني  :الثبات في النفس
النفس الثابتة ىي المطمئنة المؤمنة الذي استقر فييا اْليماف بثواب اهلل  -عز وجؿ

 فيي غير شاكة أو ظانة بؿ مصدقة بو كأنيا تراه أماميا  ،عكس الكافر أو المنافؽ .قاؿ تعالى :
َجَّن ٍة بِ َرْب َوٍة .

ومثَ ُؿ الَِّذيف ي ْن ِفقُوف أَموالَيـ ْابتِ َغاء مرض ِ
ات المَّ ِو َوتَثْبِيتًا ِم ْف أ َْنفُ ِس ِي ْـ َك َمثَ ِؿ
َ َْ َ
ََ
َ ُ َ ْ َ ُُ

()40

يقوؿ القرطبي  " :تثبيتا أي أنفسيـ موقنة بوعد اهلل عمى تثبيتيـ في ذلؾ  ،وقيؿ تثبيتا مف
أنفسيـ أي يقروف بأف اهلل تعالى يثبت عمييا  ،أي وتثبيتا مف أنفسيـ لثوابيا بخالؼ

المنافؽ الذي ال يحتسب الثواب " (41

)

وقػاؿ السػيوطي " :وتثبيػتا مػف أنفسػيـ  . . .تصػديقا ويقينا " (42

)

فالنفوس المطيعة المتذلمة هلل  -عز وجؿ  -يثبتيا  -سبحانو  -عمى الطاعة وعمى
التصديؽ واليقيف بوعده  -سبحانو . -

يقوؿ ابف تيمية  " :وقولو مف أنفسيـ أي ليس المقوى لو مف خارج كالذي يثبت

وقت الحرب ْلمساؾ أصحابو لو " ()34فإف الروح غالية وكذلؾ الماؿ فيمنع اهلل بفضمو

وكرمو المؤمف في البخؿ والشح  -طمبا لألجر  -تحتسب ما عنده فتبذلو رخيصا ال تتبعو
منة وال أذى لكف التثبيت عمى اْلنفاؽ نابع مف نفس المؤمف ذاتو

قاؿ قتادة  " :تثبيتا مف أنفسيـ احتسابا مف أنفسيـ  ،وقاؿ

الشعبي  :يقينا وتصديقا مف

أنفسيـ  ،وكذلؾ  . .قيؿ يخرجوف الصدقة طيبة بيا أنفسيـ عمى يقيف بالثواب وتصديؽ
بوعد اهلل يعمموف أف ما أخرجوه خػير ليـ مما تركوه  ،قمت  :إذا كاف المعطي محتسبا
لألجر عند اهلل مصدقا بوعد اهلل لو طالب مف اهلل ال مف الذي أعطاه فال يمف عميو "
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المطمب الثالث  :الثبات في القمب

القمب مكاف البصيرة واف كاف صاحبو أعمى العينيف  ،ومكاف التقوى ،
فإذا ثبت تبعتو الجوارح جميعيا بال استثناء وال شؾ فالقمب السميـ ىو  :المستقيـ
ؾ ِم ْف
الثابت القدـ الثابت الجناف ( )45قاؿ اهلل  -عز وجؿ َ :و ُك ِّال َنقُ ُّ
ص َعمَ ْي َ
()46
أ َْنب ِ
ؾ .
اء ُّ
ِّت بِ ِو فُ َؤ َاد َ
الر ُس ِؿ َما ُنثَب ُ
َ
و ( معنى تثبيت الفؤاد تسكيف القمب )

()47

فالقمب الساكف الثابت عمى الديف نعمة عظيمة  ،والويؿ لصاحب قمب
متقمب ال يثبت عمى حؽ وال طاعة بؿ ىو متذبذب بيف الشيوات والشبيات ،

متنقؿ بيف المعاصي وموبقات الشرؾ والكفر وحفر النفاؽ  -عياذا باهلل . -

قالت أـ سممة  :كاف أكثر دعاء رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  " :يا مقمب
القموب ثبت قمبي عمى دينؾ " قالت  :قمت يا رسوؿ اهلل ما أكثر دعاءؾ يا
مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينؾ قاؿ  " :يا أـ سممة إنو ليس آدمي إال وقمبو
بيف إصبعيف مف أصابع اهلل فمف شاء أقاـ ومف شاء أزاغ فتال معاذ
وبَنا َب ْع َد إِ ْذ َى َد ْيتََنا ). (48
َرَّبَنا َال تُِز ْ
غ ُقمُ َ

()49

فإذا كاف المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ خاتـ اْلنبياء وأفضميـ المعصوـ
مف الكبائر واْلصرار عمى الصغائر كاف يكثر مف ىذا الدعاء فما يصنع غيره
مف البشر  ،خصوصا في ىذا الزماف الذي يكوف فيو زيادة عمى التقميب السرعة

في التقميب .

فعف أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ  :بادروا باْلعماؿ فتنا
كقطع الميؿ المظمـ يصبح الرجؿ مؤمنا ويمسي كاف ار أو يمسي مؤمنا ويصبح

كاف ار يبيع دينو بعرض مف الدنيا 50( .

)

12

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

وعف عائشة قالت  :ما رفع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ رأسو إلى السماء
إال قاؿ  :يا مصرؼ القموب ثبت قمبي عمى طاعتؾ 51( .

)

(يا مقمب القموب أي  :مصرفيا تارة إلى الطاعة  ،وتارة إلى المعصية  ،وتارة
إلى الحضرة  ،وتارة إلى الغفمة  ،ثبت قمبي عمى دينؾ  ،أي  :اجعمو ثابتا غير
مائؿ عف الديف القويـ والصراط المستقيـ  ،فقمت  :يا نبي اهلل آمنا بؾ أي
بنبوتؾ ورسالتؾ وبما جئت بو مف الكتاب والسنة فيؿ تخاؼ عمينا ؟ يعني أف
قولؾ ىذا ليس لنفسؾ ؛ ْلنؾ في عصمة مف الخطأ والزلة خصوصا مف تقمب
القمب عف الديف والممة  ،وانما المراد تعميـ اْلمة فيؿ تخاؼ عمينا مف زواؿ
نعمة اْليماف أو االنتقاؿ مف الكماؿ إلى النقصاف  ،قاؿ  :نعـ  ،يعني أخاؼ
عميكـ يقمبيا أي القموب كيؼ شاء مفعوؿ مطمؽ أي تقميبا يريده " . . .

()52وفي ىذا الحديث إشارة إلى إثبات صفة التقميب هلل  -عز وجؿ  -وأصؿ
التقميب تغيير مف حاؿ إلى حاؿ وتقميب القموب والبصائر صرفيا مف رأي إلى
رأي  ،وىذه الصفة مف الصفات الفعمية ومرجعيا إلى القدرة ففيو الرد عمى
المعتزلة حيث فسروا اآلية بمعنى الطبع  ،والطبع عندىـ الترؾ فالمعنى عندىـ
 :نتركيـ وما اختاروا ْلنفسيـ  ،وليس ىذا معنى التقميب في لغة العرب فال
يصح تفسير الطبع بالترؾ  ،فالصواب أف الطبع كما قاؿ أىؿ السنة والجماعة :

خمؽ الكفر في قمب الكافر واستم ارره عميو إلى أف يموت (53
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المطمب الرابع  :الثبات في المسان

الثبات عاقؿ لمساف حاجز لػو عف الزلؿ في وقت الغضب وغيره  -بإذف اهلل -
وزلؿ المساف ليس باْلمر الييف فكـ رأس طارت بسبب كممة وكـ رقبة قطعت بسبب

زلة لساف صاحبيا .

فالصمت حكمة وكذلؾ ىو دليؿ عمى الثبات ورباطة الجأش

()54

فرجؿ ( ثبت الغدر

إذا كػاف ثابتا في قتاؿ أو كالـ  ،وفي الصحاح إذا كاف لسانو ال يزؿ عند
الخصومات )

()55

عف عمي رضي اهلل عنو  -قاؿ :

عندما بعثني رسوؿ اهلل

صمى اهلل عميو وسمـ  -إلى اليمف قاؿ  :فقمت  :يا رسوؿ اهلل تبعثني إلى قوـ أسف
مني وأنا حدث ال أبصر القضاء قاؿ  :فوضع يده عمى صدري وقاؿ  :الميـ ثبت
لسانو واىد قمبو  ،يا عمي إذا جمس إليؾ الخصماف فال تقض بينيما حتى تسمع مف
اآلخر كما سمعت مف اْلوؿ فإنؾ إذا فعمت ذلؾ تبيف لؾ القضاء  ،قاؿ  :فما
اختمؼ عمي القضاء بعد أو ما أشكؿ عمي قضاء بعد .

()56

( إف النبي صمى اهلل عميو وسمـ حيف دعا لو بتثبيت المساف والقمب لـ يرد أال يزؿ

أبدا وال يسيو وال ينسى وال يغمط في حاؿ مف اْلحواؿ ْ ،لنيا ال تكوف لمخموؽ وانما ىي
مف صفات الخالؽ سبحانو جؿ وعز  ،والنبي صمى اهلل عميو وسمـ أعمـ باهلل تعالى وبما

يجوز عميو وبما ال يجوز مف أف يدعو ْلحد بأال يموت  ،وقد قضى اهلل تعالى الموت
عمى خمقو بأال ييرـ إذا عمره وقد جعؿ اليرـ في تركيبو وفي أصؿ جبمتو )(.)57

إف ثبات المساف والميف في القوؿ مف النعـ التي يغبط عمييا ؛ ْلف المجاجة وسرعة

اْلجابة والعجمة في القوؿ تعد مف المثالب وكـ مف كممة قالت لصاحبيا دعني .
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المطمب الخامس  :الثبات في األقدام
ال تقوـ حياة اْلنساف إال عمى ثبوت قدميو سواء في أموره العامة أو الدينية ،
والتي يعد ثبات اْلقداـ فييا أم ار ميما  ،مثؿ  :مواطف الحرب  ،وكذلؾ البعد عف
المعاصي ؛ ْلف االنزالؽ إلييا ىو اليالؾ بعينو .

قػاؿ تعػالى :

امَنا
َوثَب ْ
ِّت أَ ْق َد َ

وما َكاف قَولَيـ إِ َّال أَف قَالُوا رَّبَنا ْ ِ
وبَنا َوِا ْس َارفََنا ِفي أ َْم ِرَنا
ْ
اغف ْر لََنا ُذ ُن َ
َ
َ َ َ ْ ُْ
)
(
ِ
يف 58 .
ص ْرَنا َعمَى ا ْلقَ ْوِـ ا ْل َكاف ِر َ
َو ْان ُ

ِ
يف
وقولو تعالى َ :رَّبَنا أَ ْف ِر ْ
ص ْب ًار َوثَب ْ
ص ْرَنا َعمَى ا ْلقَ ْوِـ ا ْل َكاف ِر َ
امَنا َو ْان ُ
غ َعمَ ْيَنا َ
ِّت أَ ْق َد َ
( ،)59وقولػو  :يا أَُّييا الَِّذيف آم ُنوا إِف تَْنصروا المَّ
ام ُك ْـ (، )60
د
ق
َ
أ
ِّت
ب
ث
ي
و
ـ
ك
ر
ص
ن
ي
و
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُُ
َ َ
َ
َ َ
ْ َ
()61
ِّت بِ ِو ْاْلَ ْق َد َاـ .
وقولو تعالى َ :ولَِي ْربِطَ َعمَى قُمُوبِ ُك ْـ َوُيثَب َ
والثبوت في ىذه اآليات لو ثالثة معاف ىي :
أ  -ثبوت األرجل  :وىو ثبوت حقيقي لألرجؿ .
قاؿ البغوي  ( :إف اهلل قد أنزؿ مط ار ثبت بو اْلقداـ حتى ال تسوخ في الرمؿ بتمبيد

اْلرض) (62

)

وقاؿ الطبري  ( :وأما قولو وثبت أقدامنا فإنو يقوؿ اجعمنا ممف يثبت لحرب
عدوؾ وقتاليـ وال تجعمنا ممف ينيزـ فيفر منيـ وال يثبت قدمو في مكاف واحد لحربيـ

) ()63وكذلؾ قاؿ القرطبي ( ويثبت أقدامكـ أي  :عند القتاؿ )

()64فيو ثبوت

اْلرجؿ وقت الحرب فال تنزلؽ في الرماؿ  ،أو تيرب مبتعدة عف القتاؿ وىذا ىو

الفرار مف الزحؼ .
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ب  -ثبوت القمب :

وقيؿ  ،إف المقصود بثبوت اْلقداـ ىو القمب ؛ ْلنو إذا ثبت القمب وسكف

واستقر تبعتو الجوارح وبالذات اْلرجؿ فتحؿ السكينة عمى العبد .
يقوؿ البغوي  " :وقيؿ يثبت بو اْلقداـ بالصبر وقوة القمب " (65

)

فالمقصود بو قوة القمب وشجاعتو .
فثبت أقدامنا  :شجع قموبنا وقوىا حتى ال نفارؽ مواطف القتاؿ منيزميف ( وقو قموبنا
عمى جيادىـ لتثبت أقدامنا فال ننيزـ عنيـ )(.)66

( وانما تثبت اْلقداـ عند قوة القموب ) (67

)

وقاؿ القرطبي  ( :وثبت أقدامنا  . .قيؿ المراد تثبيت القموب باْلمف فيكوف تثبيت
اْلقداـ عبارة عف النصر والمعونة في موطف الحرب )

()68

ج  -ثبوت في الكالم
قد يعنى بثبات القدـ  :الثبات بالكالـ فال يزؿ في مواطف استزالؿ المساف .
فيقاؿ  " :رجؿ ثبت القدـ إذا ثبت في قتاؿ أو كالـ "
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المبحث الثالث
( أقسام الثبات )

فاهلل  -عز وجؿ  -بمطفو ومنو وكرمو ال يترؾ عباده المؤمنيف بو والمصدقيف برساالتو
فيو  -سبحانو  -يثبتيـ في الدنيا  ،كذلؾ يثبتيـ في اآلخرة في قبورىـ ويوـ بعثيـ

وحشرىـ وعرضيـ ومرورىـ عمى الصراط .
المطمب األول  :الثبات في الدنيا

قاؿ تعالى  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة .
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ

()69

اختمؼ المفسروف في معنى الحياة الدنيا  ،فبعضيـ جعميا ما قبؿ الموت  ،وبعضيـ
جعميا حياة البرزخ  ،وكذلؾ معنى القوؿ الثابت بعضيـ جعميا كممة التوحيد  ،وبعضيـ

جعميا اْلعماؿ الصالحة .

قاؿ الطبري  . . . " :معنى ذلؾ يثبت اهلل الذيف آمنوا باْليماف في الحياة الدنيا "

()70

بالقوؿ الثابت وفي اآلخرة المسألة في القبر و ( القوؿ  -الثابت في الحياة الدنيا أما الدنيا

فيثبتيـ بالخير والعمؿ الصالح ) (71

)

ثـ يرجح اْلماـ الطبري القوؿ الذي ذىب إلى أف الحياة الدنيا المقصود بو ما قبؿ الموت

.

فيقوؿ  ( :والصواب مف القوؿ في ذلؾ ما ثبت بو الخبر عف رسوؿ اهلل في ذلؾ ىو أف
معناه يثبت اهلل الذيف آمنوا بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا وذلؾ تثبيتو إياىـ في الحياة
الدنيا باْليماف باهلل وبرسولو محمد وفي اآلخرة بمثؿ الذي يثبتيـ بو في الحياة الدنيا وذلؾ
في قبورىـ حيف يسألوف عف الذي ىـ عميو مف التوحيد واْليماف برسولو  .وأما قولو :
)
ِ َّ َّ ِ ِ
يف ()72في القبر مما ىدى لو مف اْليماف المؤمف باهلل ورسولو ) (73
َوُيض ُّؿ الموُ الظالم َ
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وقاؿ القرطبي  ( :ثبت أقدامنا  . .قيؿ عمى اْلسالـ ) ()71وكذلؾ قاؿ البغوي  :بالقوؿ
الثابت كممة التوحيد  ،وىي قوؿ ال إلو إال اهلل في الحياة الدنيا يعنى قبؿ الموت  ،وفي

اآلخرة يعني القبر ىذا قوؿ أىؿ التفسير ) ()74ويقوؿ أيضا مرجحا مذىب أىؿ التفسير
اآلخرة  .عند

في ىذه المسألة  ( :وقيؿ في الحياة الدنيا  ،عند السؤاؿ في القبر  ،وفي
البعث واْلوؿ أصح ) ()75وقاؿ مؤيدا يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا ()76أي يديميـ عميو .
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت )()77و قوؿ ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل في الحياة الدنيا حتى إذا فتنوا

سورة إبراىيـ

في دينيـ لـ يزلوا كما ثبت الذيف فتنيـ أصحاب اْلخدود وغير ذلؾ . . .
ِ َّ َّ ِ ِ
يف فال يثبتيـ عمى القوؿ الثابت في مواقؼ الفتف وتزؿ
اآلية َ 27وُيض ُّؿ الموُ الظالم َ
أقداميـ أوؿ شيء وىـ في اآلخرة أضؿ وأزؿ ) ()78وقاؿ اْللوسي مبينا ومفصال ومؤيدا
لما ذىب إليو اْلماـ الطبري  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ()79الذي ثبت
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
عندىـ وتمكف في قموبيـ وىو الكممة الطيبة التي ذكرت صفتيا العجيبة  . . .قولو
سبحانو ِ :في ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا ( )80أي يثبتيـ بالبقاء عمى ذلؾ مدة حياتيـ فال يزالوف إذا
قيض ليـ مف يفتنيـ ويحاوؿ زلميـ
عنو كما جرى ْلصحاب اْلخدود  . . .وكما جرى لبالؿ وكثير مف أصحاب رسوؿ اهلل
صمى اهلل عميو وسمـ ورضي اهلل تعالى عنيـ . . . .

( و ) عف البراء بف عازب في اآلية أنو قاؿ  ( :التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء الممكاف
إلى الرجؿ في القبر  ،فقاال لو  :مف ربؾ  ،قاؿ  :ربي اهلل  ،قاال  :وما دينؾ  ،قاؿ :
ديني اْلسالـ  ،قاال  :ومف نبيؾ  ،قاؿ  :نبيي محمد صمى اهلل عميو وسمـ  .وعمى ىذا
فالمراد مف اآلخرة يوـ القيامة.

وأخرج الطبراني في اْلوسط  . . .عف أبي سعيد الخدري قاؿ سمعت رسوؿ اهلل -

صمى اهلل عميو وسمـ  -يقوؿ في ىذه اآلية  . :يثبت اهلل إلخ في اآلخرة القبر 81(.
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وعمى ىذا فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة والى ذلؾ ذىب جميور العمماء واختاره الطبري
اختار بعضيـ أف الحياة الدنيا مدة حياتيـ واآلخرة يوـ القيامة والعرض . .

ومف الناس مف زعـ أف التثبيت في الدنيا الفتح والنصر وفي اآلخرة الجنة والثواب وال

يخفى أف ىذا مما ال يكاد يقاؿ )(.)82

وقاؿ البيضاوي  ( :في الحياة الدنيا )  . . .ال يزالوف إذا فتنوا في دينيـ كزكريا ويحيى
عمييما السالـ  . .والذيف فتنيـ أصحاب اْلخدود ) (83

)

المطمب الثاني  :الثبات في اآلخرة :
وينقسـ إلى قسميف ىما :
 - 1القبر :
إنو بيت الوحشة والظممة والدود والعذاب عمى الظالميف  ،لكف المؤمنيف الموحديف
المخمصيف لربيـ ىو ليـ روضة مف رياض الجنة فال يخذلوف وقت السؤاؿ  ،بؿ يثبتيـ
اهلل ويسدد ألسنتيـ باْلجابة الحؽ التي كانوا مؤمنيف بيا .

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  :إف المسمـ إذا سئؿ في القبر يشيد أف ال إلو إال
اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل  ،فذلؾ قولو يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة ()85()84فتثبيت المؤمف في القبر مجمع عميو عند أىؿ السنة والجماعة
وكثير مف الطوائؼ اْلسالمية  ،وأىؿ التفسير متفقوف عمى ذلؾ لكف االختالؼ الحاصؿ
بينيـ ىؿ ىذا التثبيت لممؤمف في الحياة الدنيا أـ اآلخرة أـ ىو جزء مف حياة اآلخرة .
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يقوؿ ابف كثير  ( :يعني تعالى ذكره بقولو  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
اهلل أعماليـ وايمانيـ بالقوؿ الثابت يقوؿ بالقوؿ الحؽ وىو فيما قيؿ  :شيادة أف ال
إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل  ،وأما قولو  :سورة إبراىيـ اآلية ِ 27في ا ْل َحَي ِاة
ُّ
الد ْنَيا فإف أىؿ التأويؿ اختمفوا فيو  ،فقاؿ بعضيـ  :عني بذلؾ أف اهلل يثبتيـ في
قبورىـ قبؿ قياـ الساعة عف البراء بف عازب في قولو  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا ( )87قاؿ  :التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الممكاف

ي()86حقؽ

في القبر  ،فقاال لو  :مف ربؾ  ،فقاؿ  :ربي اهلل  ،فقاال لو  :ما دينؾ  ،قاؿ  :ديني
اْلسالـ  ،فقاال لو  :مف نبيؾ  ،قاؿ  :نبيي محمد فذلؾ التثبيت في الحياة

الدنيا( )89()88وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  . :يا أييا الناس إف ىذه اْلمة
تبتمى في قبورىا  ،فإذا اْلنساف دفف وتفرؽ عنو أصحابو  ،جاءه ممؾ في يده
مطراؽ مف حديد فأقعده  ،فقاؿ  :ما تقوؿ في ىذا الرجؿ ؟ فإف كاف مؤمنا قاؿ :
أشيد أف ال إلو إال اهلل وأشيد أف محمدا عبده ورسولو  ،فيقوؿ لو  :صدقت  ،ثـ
يفتح لو بابا إلى النار  ،فيقوؿ  :كاف ىذا منزلؾ لو كفرت بربؾ  ،فأما إذ آمنت فيذا
منزلؾ  ،فيفتح لو بابا إلى الجنة فيريد أف ينيض إليو  ،فيقوؿ لو  :اسكف ويفسح لو
في قبره  ،واف كاف كاف ار أو منافقا  ،يقاؿ  :ما تقوؿ في ىذا الرجؿ ؟ فيقوؿ  :ال
أدري  ،سمعت الناس يقولوف شيئا  ،فيقوؿ  :ال دريت وال تميت وال اىتديت  .ثـ
يفتح لو بابا إلى الجنة فيقوؿ لو  :ىذا منزلؾ لو آمنت بربؾ  ،فأما إذ كفرت بو فإف
اهلل عز وجؿ أبدلؾ بو ىذا  ،فيفتح لو بابا إلى النار  ،ثـ يقمعو قمعة بالمطراؽ ،
فيصيح صيحة يسمعيا خمؽ اهلل عز وجؿ كميـ غير الثقميف  ،فقاؿ بعض القوـ  :يا
رسوؿ اهلل  ،ما أحد يقوـ عميو ممؾ في يده مطراؽ إال ىيؿ عند ذلؾ  ،فقاؿ رسوؿ
)
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت (91()90
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
واْلماـ الطبري يذكر الصواب بأف مذىب أىؿ التأويؿ في ىذه المسألة  :أف
التثبيت في اآلخرة ىو اْلجابة في القبر فيو ال يعد مف الدنيا أو منازليا فيقوؿ ( :
وقولو في اآلخرة أي في القبر  ،والصواب مف القوؿ في ذلؾ ما ثبت بو الخبر عف
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رسوؿ اهلل في ذلؾ  ،وىو أف معناه يثبت اهلل الذيف آمنوا بالقوؿ الثابت في الحياة
الدنيا  ،وذلؾ تثبيتو إياىـ في الحياة الدنيا باْليماف باهلل وبرسولو محمد  ،وفي اآلخرة
بمثؿ الذي ثبتيـ بو في الحياة الدنيا وذلؾ في قبورىـ حيف يسألوف عف الذي ىـ
ِ َّ َّ ِ ِ
يف ()92فإنو
عميو مف التوحيد واْليماف برسولو  ،وأما قولو :
َوُيض ُّؿ الموُ الظالم َ
يعني أف اهلل ال يوفؽ المنافؽ والكافر في الحياة الدنيا وفي اآلخرة عند المسألة في
القبر لما ىدي لو مف اْليماف المؤمف باهلل ورسولو وبنحو الذي قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ

التأويؿ ).

يقوؿ النسفي  :مبينا أف المراد باآلخرة ىو عذاب القبر وأف ىذا قوؿ الجميور
 ( :يثبت اهلل الذيف آمنوا أي يديميـ عميو بالقوؿ الثابت  . .وفي اآلخرة . .
الجميور عمى أف المراد بو في القبر بتمقيف الجواب وتمكيف الصواب  . .ويضؿ اهلل
الظالميف فال يثبتيـ عمى القوؿ الثابت في مواقؼ الفتف وتزؿ أقداميـ أوؿ شيء وىـ

في اآلخرة أضؿ وأزؿ ) (93

)

وكذلؾ ذىب اْللوسي إلى ىذا لكنو لـ يحصر اآلخرة بو  ،بؿ جعمو جزءا مف اآلخرة
والتثبيت لممؤمف في جميع أجزاء اآلخرة فقاؿ  )94( :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
)
الثَّابِ ِت الذي ثبت عندىـ وتمكف َ . .وِفي ْاآل ِخ َرِة ( 95أي بعد الموت وذلؾ في

القبر الذي ىو أوؿ منزؿ مف منازؿ اآلخرة  . . .عف البراء بف عازب أنو قاؿ ( في
اآلية التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء الممكاف إلى الرجؿ في القبر  ،فقاال لو  :مف

ربؾ ؟ قاؿ  :ربي اهلل  ،قاال  :وما دينؾ ؟ قاؿ  :ديني اْلسالـ  ،قاال  :ومف نبيؾ ؟

قاؿ  :نبيي محمد صمى اهلل عميو وسمـ )96( .وأخرج الطبراني في اْلوسط  .عف أبي
سعيد الخدري قاؿ  :سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ في ىذه اآلية :

يثبت اهلل إلخ في اآلخرة القبر (.)97

فمعؿ اْللوسي استدؿ  .بما قالو أنس  -رضي اهلل عنو  " : -إذا مات أحدكـ
فقد قامت قيامتو فاعبدوا اهلل كأنكـ ترونو واستغفروه كؿ ساعة "
22
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والقيامة تبدأ مف توديع الدنيا .
وقد ذكر المناوي عند شرح حديث :

الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر

والعزيمة عمى الرشد مبينا أف الثبات عمى اْلمر ىو الثبات عمى السؤاؿ بدليؿ خبر

أنو كاف إذا دفف الميت قاؿ  :سموا لو التثبيت فإنو اآلف يسأؿ ( .)99وال مانع مف
إرادة الكؿ فالثبات التمكف في الموضع الذي شأنو االستزالؿ فالدنيا والقبر واآلخرة

مواضع استزالؿ ْلنيا مزالؽ 100( .

)

 - 2يوم القيامة
أىواؿ يوـ القياـ تذىؿ الصغير والكبير  ،حتى اْلـ الرؤـ تذىؿ عف رضيعيا ،
وتجعؿ الولداف شيبا  ،فيحتاج العباد لربيـ ليثبتيـ في مواقع الزلؿ حتى يصموا إلى

الجنة سالميف .

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :

مف أبمغ ذا سمطاف حاجة مف ال

يستطيع إبالغو يثبت اهلل قدميو عمى الصراط يوـ تنعقد اْلقداـ 101( .

)

وبيف القرطبي أف المقصود بثبات اْلقداـ الوارد في اآلية :الثبات عمى الصراط

يقوؿ  ( :وثبت أقدامنا  . . .قيؿ  :عمى الصراط )

()102

وكذلؾ اْللوسي وضح معنى الثبات في اآلخرة ومتى يكوف فقاؿ  ( :يثبت اهلل الذيف
آمنوا بالقوؿ الثابت الذي ثبت عندىـ وتمكف في قموبيـ  ،وىو الكممة الطيبة التي

ذكرت صفتيا العجيبة .

وفي اآلخرة  :أي بعد الموت ؛ وذلؾ في القبر الذي ىو أوؿ منزؿ مف منازؿ
اآلخرة  ،وفي مواقؼ القيامة فال يتمعثموف إذا سئموا عف معتقدىـ ىناؾ  ،وال تدىشيـ

اْلىواؿ  ،فالمراد مف اآلخرة يوـ القيامة . . .

والمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة  ،والى ذلؾ ذىب جميور العمماء  ،واختاره
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الطبري  ،نعـ اختار بعضيـ أف الحياة الدنيا مدة حياتيـ واآلخرة يوـ القيامة
والعرض ومف الناس مف زعـ أف التثبيت في الدنيا الفتح والنصر  ،وفي اآلخرة
الجنة والثواب  ،وال يخفى أف ىذا مما ال يكاد يقاؿ )

( ،)103إف اْللوسي جعؿ

عذاب القبر مف اآلخرة ؛ ْلف ما بعد الموت إما أف يكوف قسميف :

 البرزخ  -والقيامةأو قسما واحدا ىي اآلخرة  ،وتشمؿ القسميف السابقيف .
ويقوؿ ابف الجوزي  ( :القوؿ الثابت وىو شيادة أف ال إلو إال اهلل .
قولو تعالى ِ :في ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة ()104فيو قوالف :
أحدىما  :أف الحياة الدنيا زماف الحياة عمى وجو اْلرض ،
واآلخرة زماف المساءلة في القبر  ،والى ىذا المعنى ذىب البراء بف عازب ،
وفيو أحاديث تعضده  ، .والثاني  :أف الحياة الدنيا زمف السؤاؿ في القبر  ،واآلخرة

السؤاؿ في القيامة  ،والى ىذا المعنى ذىب طاوس وقتادة ) ()105مف خالؿ النص
السابؽ يتبيف ما رجحو اْلماـ ابف الجوزي وذىب إليو بقولػو وفيو أحاديث تعضده
فيو يذىب إلى أف اآلخرة عذاب القبر والدنيا الحياة التي قبمو .
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المطمب الثالث  :أنواع وموطن الثبات في الدنيا :

الدنيا دار بالء وابتالء  ،وامتحاف  ،واختبار  ،فيي المحؾ الذي يتبيف فيو
حزب اهلل مف حزب الشيطاف  ،فيناؾ اْلوامر مف اهلل والنواىي كذلؾ ؛ لكػف ىناؾ
العوارض المعارضة ليا  ،الداخمية مف النفس اْلمارة بالسوء  ،والخارجية مف
الشيطاف والناس  ،منيـ الوالداف ورفقاء السوء تزيينيـ لإلنساف سبؿ وطرؽ الشر ،
فالدنيا مزالقيا كثيرة  ،فمف الناس مف يثبت ومنيـ مف تيوي بو ىذه المزالؽ إلى قعر

جينـ  ،لكف أرحـ الراحميف البر المطيؼ يثبت أولياءه في
المواطف التي فييا مزلة .

يقوؿ المناوي  ( :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر  ،أي الدواـ عمى الديف
واالستقامة ؛ بدليؿ خبره صمى اهلل عميو وسمـ  ،كاف كثي ار ما يقوؿ :

()106ا ار د الثبات عند االحتضار أو

القموب واْلبصار ثبت قمبي عمى دينؾ

السؤاؿ  .بدليؿ خبر أنو كاف إذا دفف الميت قاؿ
اآلف يسأؿ (108

 .يا مقمب

)

(:)107

سموا لو التثبيت فإنو

فمواطف الثبات في الدنيا ىي :
الثبات عمى الدين :
لـ يخمؽ اهلل  -عز وجؿ  -الثقميف إال لعبادتو  -سبحانو وتعالى  -قاؿ
)
(
ت ا ْل ِج َّف و ِْ
اْل ْن َس إِ َّال لَِي ْع ُب ُد ِ
وف .
ق
م
خ
ا
م
و
109
تعالى :
َ
ْ
َ
ُ
ََ
َ
فالثبات عمى الديف أعظـ ثبات فمف ثبت عميو ثبت عمى ما سواه  ،فقولو تعالى :

امَنا ()110معناه ثبتنا عمى دينؾ فإف الثابت عمى دينو ثابت في حربو )
َوثَب ْ
ِّت أَ ْق َد َ
()111لذلؾ شرع الدعاء بالثبات عمى الديف وبحسف الخاتمة  ،فالدعاء بالثبات
وحسف الخاتمة أمر ميـ وىو سبب مف اْلسباب لجمب الخير ودفع الشر بؿ ىو مف
25

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

أعظميا ()112فقد كاف صمى اهلل عميو وسمـ يكثر مف دعاء  :سبؽ تخريجو  .الميـ
يا مقمب القموب واْلبصار ثبت قمبي عمى دينؾ

( فإياه نسأؿ الثبات عمى السنة

واْلسالـ وبو نتعوذ مف البدع واآلثاـ والسبب الموجب لالنتقاـ إنو المعيف ْلوليائو

)(.)113

 - 2الثبات عمى الطاعة :
الطاعة ىي التذلؿ هلل  -عز وجؿ  -فيي العمؿ بأوامر اهلل  ،والوقوؼ عند
نواىيو والطاعة ىي الديف لكف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ خصيا مف الديف فقاؿ

 . :يا مصرؼ القموب صرؼ قمبي عمى طاعتؾ .

فالطاعة بمعنى  :الف وانقاد ووافؽ  ،وىي نقيض الكره  ،وىذا يشمؿ جميع اْلوامر
بالموافقة عمييا واْلتياف بيا  ،والموافقة عمى ترؾ المحرمات واطاعة مف صدرت

منو114(.

)

 - 3الثبات عمى الحق :
الحؽ نور أبمج ال ينكره إال الفاقد لمبصر والبصيرة معا  ،فيو طريؽ واحد نور
واحد  ،عكس الظممات وطرؽ الشر  ،فالمؤمف يراه ويرشده إلى طريؽ الجنة لكف
عميو الثبات عمى الحؽ حتى وقت الشدة ؛ ْلنو ال يتعدد وال يتغير عكس سبؿ
الشيطاف  ،فالمسمـ مأمور بالثبات عمى الديف عند تواتر الباليا عميو  ،فقد أخرج ابف
حباف إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليمة أسري بو مر بريح طيبة فقاؿ  :يا
جبريؿ ما ىذه الريح ؟ قاؿ  :ىذه ريح ماشطة بنت فرعوف وأوالدىا  ،بينما ىي
تمشط بنت فرعوف إذ سقط المدري مف يدىا فقالت  :بسـ اهلل  ،فقالت بنت فرعوف :
أبي  ،قالت  :بؿ ربي وربؾ اهلل  ،قالت  :فأخبر بذلؾ أبي  ،قالت  :نعـ  ،فأخبرتو
 ،فأرسؿ إلييا فقاؿ  :ألؾ رب غيري  ،قالت  :نعـ ربي وربؾ اهلل  ،فأمر بنقرة مف
نحاس فأحميت فقالت لو  :إف لي إليؾ حاجة قاؿ  :نعـ قاؿ فجعؿ يمقي ولدىا
26
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واحدا واحدا حتى انتيوا إلى ولد ليا رضيع فقاؿ  :يا أمتاه اثبتي فإنؾ عمى الحؽ

إ()115ف الطفؿ الرضيع الصغير الضعيؼ قد يجعؿ اْلـ تت ارجػع وتتخاذؿ لكف اهلل

قد جعؿ ثباتيا عمى الحؽ عف طريقو  ،فسبحاف مف ال يترؾ أولياءه في المضايؽ .
يال
ت تَْرَك ُف إِلَ ْي ِي ْـ َش ْيًئا َقمِ ً
َف ثََّبتَْنا َ
ؾ لَقَ ْد ِك ْد َ
يقوؿ ابف تيمية  ( :يقوؿ اهلل َ :ولَ ْوَال أ ْ
)
 )116(،وذلؾ بإلقاء ما يثبتو مف التصديؽ بالحؽ والوعد بالخير ) (117
فالمقصود في ىذه اآلية ىو التثبيت عمى الحؽ  ،فال يميؿ عنو وال يحيد (118
 - 4الثبات عند القتال
(119

)

قاؿ تعالى :

)

َِّ
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ْـ ِفَئةً فَاثُْبتُوا
َيا أَُّييَا الذ َ
يف َ

الثبات في المعركة أمر مطموب ؛ ْلنيا موطف الفرار والتراجع والتخاذؿ  ،ليوؿ
ما يرى فييا ويسمع  ،ولغريزة حب الحياة  ،لذلؾ أمر بالثبات في المعركة عند قتاؿ
الكفار فقاؿ  :فال تنيزموا عنيـ وال تولوىـ اْلدبار ىاربيف إال متحرفا لقتاؿ أو متحي از
ير ()120يقوؿ  :وادعوا اهلل بالنصر عمييـ
إلى فئة منكـ (َ ، )120وا ْذ ُك ُروا المَّوَ َكثِ ًا
ِ
َّ
وف ()121يقوؿ  :كيما تنجحوا
والظفر بيـ وأشعروا قموبكـ وألسنتكـ ذكره لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
فتظفروا بعدوكـ ويرزقكـ اهلل النصر والظفر ) (122

)

( لعمكـ تفمحوف  :أي كونوا عمى رجاء الفالح ) ()123فيذا ( تعميـ مف اهلل لعباده
المؤمنيف آداب المقاء وطريؽ الشجاعة عند مواجية اْلعداء ) تفسير ؛ وْلنو موطف
يعز فيو الثبات  ،فال ممجأ وال منجا إال إليو ؛ لذلؾ يطمب مف القوي  -سبحانو -
تثبيت عباده الضعفاء الذيف اشتدت حاجتيـ إليو مف عباده الراجيف تثبيتو ونصره .

(124

)

فيـ في موطف الشدة والمعركة وتالحـ الصفوؼ يطمبوف تثبيت اْلقداـ في
)
(
ِّت أَ ْق َدامَنا و ْانصرَنا عمَى ا ْلقَوِـ ا ْل َك ِ
ِ
ِ
َّ
يف
ر
اف
ب
ث
و
ر
ا
ب
ص
ا
ن
ي
م
ع
غ
ر
ف
َ
أ
ا
ن
ب
ر
ا
و
ل
ا
ق
.
125
القتاؿ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ََ
َ َ ُْ َ
َ
ْ
َ َ ًَ َ
ال
 )126(،لكف وقت اندفاع البالء قاؿ ليـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :
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تمنوا لقاء العدو وسموا اهلل العافية  ،واذا لقيتموىـ فاثبتوا وأكثروا ذكر اهلل واصبروا

واف جمبوا وصيحوا فعميكـ بالصمت 127( .

)

فنيى عف تمني لقاء العدو ؛ ْلف العبد قد ال يصبر في ذلؾ الموطف .
 - 5الثبات في الكالم والقول :
إف بعض الحديث ليأخذ بمجامع القموب سواء وقت الدعوة إلى سبيؿ اهلل  -عز
وجؿ  -أو دفع ظمـ أو أخذ حؽ  ،فيذه مواضع شائكة ال يستطيع التخمص منيا
والنجاح فييا إال مف أليمو اهلل

الثبات  ،وقد قدـ رجالف مف المشرؽ فخطبا فعجب الناس لبيانيما  ،فقاؿ صمى اهلل

عميو وسمـ  :إف مف البياف لسح ار 128( .

)

ويقاؿ ( رجؿ ثبت الغدر  :أي ثابت في قتاؿ أو كالـ  ،وأصؿ الغدر الموضع
الكثير الحجػارة والصعب المسمؾ ال تكػاد الدابة تتخمص منو ؛ فكأف قولؾ  :غادره

أي تركو في الغدر  ،فاستعمؿ ذلؾ حتى يقاؿ  :غادرتو أي خمفتو "(.)129
 - 6الثبات في األمر والرأي :
الرأي  :ىو التدبير أو ما يذىب إليو الشخص(.)130

وقد بيف ابف منظور التثبيت فيو فقاؿ  " :وتثبت في اْلمر والرأي واستثبت تأنى فيو

ولـ يعجؿ "  ،و "استثبت في أمره إذا شاور وفحػص عنو " (131

)

كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ  :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر
 ،وأسألؾ العزيمة عمى الرشد  ،وأسألؾ شكر نعمتؾ وحسف عبادتؾ  ،وأسألؾ لسانا
صادقا وقمبا سميما وأعوذ بؾ مف شر ما تعمـ  ،وأسألؾ مف خير ما تعمـ ،
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وأستغفرؾ مما تعمـ إنؾ أنت عالـ الغيوب .

فمف دعائو  :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر ()132أي الدواـ عمى الديف
واالستقامة بدليؿ خبره صمى اهلل عميو وسمـ كاف كثي ار ما يقوؿ :

ثبت قمبي عمى

دينؾ ()133أراد الثبات عند االحتضار أو السؤاؿ بدليؿ خبره صمى اهلل عميو وسمـ

أنو كاف إذا دفف الميت قاؿ  :سموا لو التثبيت فإنو اآلف يسأؿ ()134وال مانع مف
إرادة الكؿ وليذا قاؿ الوالي الثبات التمكف في الموضع الذي شأنو االستزالؿ (135

)

 - 7الثبات عمى كممة التوحيد :
وىي القوؿ الثابت يثبت اهلل عمييا المزمف في الدنيا واآلخرة فيعتقدىا في قمبو

وتصدقيا جوارحو وينطقو اهلل بيا عند السؤاؿ عنيا في قبره

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  . :إف المؤمف إذا سئؿ في القبر يشيد أف ال إلو
إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل فذلؾ قولو يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة(.)134
وعف البراء بف عازب أنو قاؿ  .:قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في قولو تعالى
 :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة قاؿ  :عذاب
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
)
القبر 135(.
يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا أي :
ويبيف النسفي معنى التثبيت في الموقفيف فيقوؿ :
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
يديميـ عميو بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ()136ىو قوؿ  :ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل ِفي
ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا ()137حتى إذا فتنوا في دينيـ لـ يزلوا ؛ كما ثبت الذيف فتنيـ أصحاب
اْلخدود وغير ذلؾ َوِفي ْاآل ِخ َرِة ()138الجميور عمى أف المراد بو في القبر بتمقيف
الجواب وتمكيف الصواب(139

)

 - 8الثابت في الحجة :
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( الحجة  :البرىاف  ،وحاجو فحجو مف باب رد أي  :غمبو بالحجة ) (140

)

ونص الحديث كػامال  :كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يدعو يقوؿ  '' :رب أعني
وال تعف عمي  ،وانصرني وال تنصر عمي  ،وامكر لي وال تمكر عمي واىدني ويسر
اليدى لي  ،وانصرني عمى مف بغى عمي  ،رب اجعمني لؾ شكا ار لؾ ذكا ار لؾ
رىابا مطواعا لؾ مخبتا إليؾ أواىا منيبا  ،رب تقبؿ توبتي واغسؿ حوبتي وأجب
دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واىد قمبي واسمؿ سخيمة صدري '' قاؿ صمى اهلل

عميو وسمـ  :وثبت حجتي (141

)

( وثبت حجتي أي عمى أعدائؾ في الدنيا والعقبى وثبت قولي وتصديقي في الدنيا

وعند جواب الممكيف ) ()142قاؿ ابف اْلثير  ( :ثبت حجتي في الدنيا واآلخرة أي
قولي وايماني في الدنيا وعند جواب الممكيف في القبر ) (143

)

 - 9الثبات عند الفتن :
ال تسير حياة الناس عمى وتيرة واحدة وليسوا دائما في رخاء  ،فقد تحدث فتف تذىؿ
العبد عف عبادتو  ،وعف الفرائض التي افترضت عميو  ،فيي تجعؿ الحميـ حيراف .

و ( الفتنة  :االختبار واالمتحاف تقوؿ  :فتف الذىب يفتنو بالكسر فتنة ومفتونا أيضا
إذا  :أدخمو النار لينظر ما جودتو  ،ودينار مفتوف أي  :ممتحف .

قاؿ تعالى  :إِ َّف الَِّذيف فَتَُنوا ا ْلمؤ ِمنِيف وا ْلمؤ ِمَن ِ
ات 144( .
َ
ُْ َ َ ُْ

)

أي  :حرقوىـ  ،ويسمى الصائغ  :الفتاف وكذا الشيطاف  . . . .الفتاف يروى بفتح
الفاء عمى أنو واحد  ،وبضميا عمى أنو جمع  ،و  . . .الفتف اْلحراؽ .

قاؿ تعالى َ :ي ْوَـ ُى ْـ َعمَى َّ
وف (. )145
الن ِار ُي ْفتَُن َ
وافتتف الرجؿ وفتف فيو مفتوف إذا أصابتو فتنة فذىب مالو أو عقمو وكذا إذا اختبر ،
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ونا 146( .
قاؿ اهلل تعالى َ :وفَتََّنا َ
ؾ فُتُ ً

)

والفتوف أيضا االفتتاف يتعدى ويمزـ  ،وفتنتو المرأة دليتو  . . .والفاتف المضؿ عف
الحؽ ) (.)147

فالسعيد مف وقي الفتف ؛ ْلف الثبات فييا عزيز  ،فإف المصطفى صمى اهلل
عميو وسمـ لـ يسأؿ اهلل  -عز وجؿ  -الثبات وقت الفتف بؿ أمر بالتعوذ مف جميع
الفتف  ،فقاؿ :

إذا تشيد أحدكـ فميستعذ باهلل مف أربع يقوؿ  :الميـ إني أعوذ بؾ

مف عذاب جينـ  ،ومف عذاب القبر  ،ومف فتنة المحيا والممات  ،ومف شر فتنة
المسيح الدجاؿ (148

)

والفتف التي ترد عمى اْلنساف عديدة منيا :
 - 1الفتن العامة :
ىناؾ فتف تعـ حياة اْلنساف وكذلؾ عند احتضاره وفي قبره .
فاهلل  -عز وجؿ  -يثبت عباده في اْلوقات العصيبة فإنو ال يكميـ ْلنفسيـ في
المواقؼ التي تحتاج تثبيتا  ،يقوؿ

النسفي  ( :يثبت اهلل الذيف آمنوا أي  :يديميـ

عميو  ،بالقوؿ الثابت ىو قوؿ  :ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل في الحياة الدنيا ،
حتى إذا فتنوا في دينيـ لـ يزلوا  ،كما ثبت الذيف فتنيـ أصحاب اْلخدود وغير ذلؾ
 . . .ويضؿ اهلل الظالميف فال يثبتيـ عمى القوؿ الثابت في مواقؼ الفتف تنزؿ
أقداميـ أوؿ شيء وىـ في اآلخرة أضؿ ) (149

)

ب  -الفتن الخاصة كفتنة الدجال :
تعوذ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف فتف المحيا والممات إال أنو خص بعد ذلؾ
التعوذ مف فتنة المسيح الدجاؿ ؛ لشدتيا عمى مف تقع لػو ؛ لذلؾ وصفو لنا وحذرنا
منو فكاف مف قولو :

لـ تكف فتنة في اْلرض منذ ذ أر اهلل ذرية آدـ عميو السالـ
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أعظـ مف فتنة الدجاؿ  ،واف اهلل لـ يبعث نبيا إال حذر أمتو الدجاؿ وأنا آخر
اْلنبياء وأنتـ آخر اْلمـ وىو خارج فيكـ ال محالة  ،فإف خرج وأنا بيف ظيرانيكـ فأنا
حجيج كؿ مسمـ  ،واف يخرج مف بعدي فكؿ حجيج نفسو  ،واف اهلل خميفتي عمى كؿ
مسمـ  ،وانو يخرج مف خمة بيف الشاـ والعراؽ فيبعث يمينا ويبعث شماال أال يا عباد
اهلل أييا الناس فاثبتوا واني سأصفو لكـ صفة لـ يصفيا إياه نبي قبمي  ،إنو يبدأ
فيقوؿ أنا نبي فال نبي بعدي  ،ثـ يثني فيقوؿ  ،أنا ربكـ  ،وال تروف ربكـ حتى
تموتوا  ،وانو أعور واف ربكـ عز وجؿ ليس بأعور  ،وانو مكتوب بيف عينيو كافر
يقرؤه كؿ مؤمف كاتب أو غير كاتب  ،واف مف فتنتو أف معو جنة ونا ار فناره جنة
وجنتو نار  ،فمف ابتمي بناره فميستغث باهلل وليق أر فواتح الكيؼ فتكوف عميو بردا

وسالما كما كانت النار بردا وسالما عمى إبراىيـ 150( .

)

 - 10الثبات عند المصائب :
سورة آؿ
لقد أمر اهلل تعالى بالصبر والثبات عند المصائب  ،قاؿ تعالى :
َِّ
صابِ ُروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا المَّوَ لَ َعمَّ ُك ْـ
عمراف اآلية َ 200يا أَُّييَا الذ َ
آم ُنوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
يف َ
ِ
وف .
تُْفم ُح َ
فأمرىـ بالصبر وىو حاؿ الصابر في نفسو  ،والمصابرة وىي حالو في الصبر مع
خصمو  ،والمرابطة وىي الثبات والمزوـ واْلقامة عمى الصبر والمصابرة  ،فقد
يصبر العبد وال يصابر  ،وقد يصابر وال يرابط  ،وقد يصبر ويصابر ويرابط مف
غير تعبد بالتقوى  ،فأخبر سبحانو أف مالؾ ذلؾ كمو التقوى  ،وأف الفالح موقوؼ
ِ
َّ َّ
وف .
عمييا  ،فقاؿ  :سورة آؿ عمراف اآلية َ 200واتَّقُوا الموَ لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
واهلل  -عز وجؿ  -يصبر ويثبت عباده في مواقؼ يزؿ بيا كثير مف الخمؽ  ،فقد
توفي ابف ْلـ عطية  -رضي اهلل عنيا  -فمما كاف اليوـ الثالث دعت بصفرة
فتمسحت بو وقالت ( :نيينا أف نحد أكثر مف ثالث إال بزوج)(.)151
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ولما جاء نعي أبي سفياف مف الشاـ دعت أـ حبيبة رضي اهلل عنيا  -بصفرة في
اليوـ الثالث فمسحت عارضييا وذراعييا وقالت  :إني كنت عف ىذا لغنية لوال أني
سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ  :ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل واليوـ اآلخر أف

تحد عمى ميت فوؽ ثالث إال عمى زوج فإنيا تحد عميو أربعة أشير وعش ار 152(.

)

وأف زينب بنت جحش حيف توفي أخوىا دعت بطيب فمستو ثـ قالت  :ما لي
بالطيب مف حاجة غير أني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ عمى
المنبر  :ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل واليوـ اآلخر تحد عمى ميت فوؽ ثالث إال عمى
زوج أربعة أشير وعش ار 153( .

)

فيذه مواقؼ قد ال يصبر فييا العبد وال يثبت فقد

مر النبي صمى اهلل عميو

وسمـ بامرأة تبكي عند قبر فقاؿ  :اتقي اهلل واصبري  .قالت  :إليؾ عني فإنؾ لـ
تصب بمصيبتي ولـ تعرفو  ،فقيؿ ليا  :إنو النبي صمى اهلل عميو وسمـ  :فأتت باب
النبي صمى اهلل عميو وسمـ فمـ تجد عنده بوابيف فقالت  :لـ أعرفؾ  ،فقاؿ  :إنما

الصبر عند الصدمة اْلولى 154( .

)

أما العبد المؤمف فإف اهلل  -عز وجؿ  -يثبتو فور وقوع المصيبة عميو  ،يقوؿ

ابف

حجر  ( :والمعنى إذا وقع الثبات أوؿ شيء ييجـ عمى القمب ) مف مقتضيات
الجزع فذلؾ ىو الصبر الكامؿ الذي يترتب عميو اْلجر  ،وأصؿ الصدـ ضرب
الشيء الصمب بمثمو فاستعير لممصيبة الواردة عمى القمب والصبر والثبات في الديف
عمى ثالثة أنواع  :صبر عمى اْلوامر  ،وصبر عند الحدود والمحارـ فال يتعداىا ،

وصبر عمى المصائب .

يقوؿ ابف القيـ  ( :والصبر مف اْليماف  .بمنزلة الرأس مف الجسد وىو ثالثة
أنواع  :صبر عمى فرائض اهلل فال يضيعيا  ،وصبر عف محارمو فال يرتكبيا :
وصبر عمى أقضيتو وأقداره فال يتسخطيا  ،ومف استكمؿ ىذه المراتب الثالث
استكمؿ الصبر ولذة الدنيا واآلخرة ونعيميا  ،والفوز والظفر فييما ال يصؿ إليو أحد
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إال عمى جسر الصبر
كما ال يصؿ أحد إلى الجنة إال عمى الصراط ) (155

)

المطمب الثالث  :أنواع وموطن الثبات في الدنيا :
الدنيا دار بالء وابتالء  ،وامتحاف  ،واختبار  ،فيي المحؾ الذي يتبيف فيو
حزب اهلل مف حزب الشيطاف  ،فيناؾ اْلوامر مف اهلل والنواىي كذلؾ ؛ لكػف ىناؾ
العوارض المعارضة ليا  ،الداخمية مف النفس اْلمارة بالسوء  ،والخارجية مف
الشيطاف والناس  ،منيـ الوالداف ورفقاء السوء تزيينيـ لإلنساف سبؿ وطرؽ الشر ،
فالدنيا مزالقيا كثيرة  ،فمف الناس مف يثبت ومنيـ مف تيوي بو ىذه المزالؽ إلى قعر

جينـ  ،لكف أرحـ الراحميف البر المطيؼ يثبت أولياءه في المواطف التي فييا مزلة .
يقوؿ المناوي  ( :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر  ،أي الدواـ عمى الديف
واالستقامة ؛ بدليؿ خبره صمى اهلل عميو وسمـ  ،كاف كثي ار ما يقوؿ :

يا مقمب

القموب واْلبصار ثبت قمبي عمى دينؾ ()156أراد الثبات عند االحتضار أو السؤاؿ .

بدليؿ خبر أنو كاف إذا دفف الميت قاؿ  :سموا لو التثبيت فإنو اآلف يسأؿ (157

)

فمواطف الثبات في الدنيا ىي :
الثبات عمى الدين :
لـ يخمؽ اهلل  -عز وجؿ  -الثقميف إال لعبادتو  -سبحانو وتعالى  -قاؿ تعالى
)
ت ا ْل ِج َّف و ِْ
اْل ْن َس إِ َّال لَِي ْع ُب ُد ِ
وف 158( .
َ :و َما َخمَ ْق ُ
َ
فالثبات عمى الديف أعظـ ثبات فمف ثبت عميو ثبت عمى ما سواه  ،فقولو

امَنا (159
تعالى َ :وثَب ْ
ِّت أَ ْق َد َ

)

معناه ثبتنا عمى دينؾ فإف الثابت عمى دينو ثابت في حربو )(.)160
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لذلؾ شرع الدعاء بالثبات عمى الديف وبحسف الخاتمة  ،فالدعاء بالثبات وحسف
الخاتمة أمر ميـ وىو سبب مف اْلسباب لجمب الخير ودفع الشر بؿ ىو مف
أعظميا فقد كاف صمى اهلل عميو وسمـ يكثر مف دعاء :

الميـ يا مقمب القموب

واْلبصار ثبت قمبي عمى دينؾ ( ()161فإياه نسأؿ الثبات عمى السنة واْلسالـ وبو
نتعوذ مف البدع واآلثاـ والسبب الموجب لالنتقاـ إنو المعيف ْلوليائو )(.)162

 - 2الثبات عمى الطاعة :
الطاعة ىي التذلؿ هلل  -عز وجؿ  -فيي العمؿ بأوامر اهلل  ،والوقوؼ عند
نواىيو والطاعة ىي الديف لكف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ خصيا مف الديف فقاؿ :
يا مصرؼ القموب صرؼ قمبي عمى طاعتؾ .

فالطاعة بمعنى  :الف وانقاد ووافؽ  ،وىي نقيض الكره  ،وىذا يشمؿ جميع
اْلوامر بالموافقة عمييا واْلتياف بيا  ،والموافقة عمى ترؾ المحرمات واطاعة مف

صدرت منو 163( .

)

 - 3الثبات عمى الحق :
الحؽ نور أبمج ال ينكره إال الفاقد لمبصر والبصيرة معا  ،فيو طريؽ واحد نور

واحد  ،عكس الظممات وطرؽ الشر  ،فالمؤمف يراه

ويرشده إلى طريؽ الجنة لكف عميو الثبات عمى الحؽ حتى وقت الشدة ؛ ْلنو ال
يتعدد وال يتغير عكس سبؿ الشيطاف  ،فالمسمـ مأمور بالثبات عمى الديف عند تواتر

الباليا عميو  ،فقد أخرج ابف حباف ( )164إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليمة
أسري بو مر بريح طيبة فقاؿ  :يا جبريؿ ما ىذه الريح ؟ قاؿ  :ىذه ريح ماشطة بنت
فرعوف وأوالدىا  ،بينما ىي تمشط بنت فرعوف إذ سقط المدري مف يدىا فقالت  :بسـ

اهلل  ،فقالت بنت فرعوف  :أبي  ،قالت  :بؿ ربي وربؾ اهلل  ،قالت  :فأخبر بذلؾ أبي
 ،قالت  :نعـ  ،فأخبرتو  ،فأرسؿ إلييا فقاؿ  :ألؾ رب غيري  ،قالت  :نعـ ربي
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وربؾ اهلل  ،فأمر بنقرة مف نحاس فأحميت فقالت لو  :إف لي إليؾ حاجة قاؿ  :نعـ
قاؿ فجعؿ يمقي ولدىا واحدا واحدا حتى انتيوا إلى ولد ليا رضيع فقاؿ  :يا أمتاه
اثبتي فإنؾ عمى الحؽ إف الطفؿ الرضيع الصغير الضعيؼ قد يجعؿ اْلـ تت ارجػع
وتتخاذؿ لكف اهلل قد جعؿ ثباتيا عمى الحؽ عف طريقو  ،فسبحاف مف ال يترؾ أولياءه
ت تَْرَك ُف إِلَ ْي ِي ْـ
َف ثََّبتَْنا َ
ؾ لَقَ ْد ِك ْد َ
في المضايؽ  .يقوؿ ابف تيمية  ( :يقوؿ اهلل َ :ولَ ْوَال أ ْ
يال ( ،)165وذلؾ بإلقاء ما يثبتو مف التصديؽ بالحؽ والوعد بالخير )
َش ْيًئا َقمِ ً

(166

)

فالمقصود في ىذه اآلية ىو التثبيت عمى الحؽ  ،فال يميؿ عنو وال يحيد

(167

)

 - 4الثبات عند القتال

168(.

)

َِّ
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ْـ ِفَئةً فَاثُْبتُوا
َيا أَُّييَا الذ َ
يف َ

قاؿ تعالى :

الثبات في المعركة أمر مطموب ؛ ْلنيا موطف الفرار والتراجع والتخاذؿ ،
ليوؿ ما يرى فييا ويسمع  ،ولغريزة حب الحياة  ،لذلؾ أمر بالثبات في المعركة عند
قتاؿ الكفار فقاؿ  :فال تنيزموا عنيـ وال تولوىـ اْلدبار ىاربيف إال متحرفا لقتاؿ أو
ير ()170يقوؿ  :وادعوا اهلل بالنصر
متحي از إلى فئة منكـ َ )169(،وا ْذ ُك ُروا المَّوَ َكثِ ًا
عمييـ والظفر بيـ وأشعروا قموبكـ وألسنتكـ ذكره ( )171لَعمَّ ُكـ تُْفمِ
وف يقوؿ  :كيما
ح
ُ
َ
َ ْ

تنجحوا فتظفروا بعدوكـ ويرزقكـ اهلل النصر والظفر ) ()172

( لعمكـ تفمحوف  :أي كونوا عمى رجاء الفالح ) (  .)173فيذا ( تعميـ مف اهلل
لعباده المؤمنيف آداب المقاء وطريؽ الشجاعة عند مواجية اْلعداء ) ؛ وْلنو موطف
يعز فيو الثبات  ،فال ممجأ وال منجا إال إليو ؛ لذلؾ يطمب مف القوي  -سبحانو -
تثبيت عباده الضعفاء الذيف اشتدت حاجتيـ إليو مف عباده الراجيف تثبيتو ونصره

()147
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فيـ في موطف الشدة والمعركة وتالحـ الصفوؼ يطمبوف تثبيت اْلقداـ في القتاؿ
ِ
يف  )175(،لكف
قَالُوا َرَّبَنا أَ ْف ِر ْ
ص ْب ًار َوثَب ْ
ص ْرَنا َعمَى ا ْلقَ ْوِـ ا ْل َكاف ِر َ
امَنا َو ْان ُ
غ َعمَ ْيَنا َ
ِّت أَ ْق َد َ
ال تمنوا لقاء العدو
وقت اندفاع البالء قاؿ ليـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :
وسموا اهلل العافية  ،واذا لقيتموىـ فاثبتوا وأكثروا ذكر اهلل واصبروا واف جمبوا وصيحوا
فعميكـ بالصمت 176(.

)

فنيى عف تمني لقاء العدو ؛ ْلف العبد قد ال يصبرفي ذلؾ الموطف .
 - 5الثبات في الكالم والقول :
إف بعض الحديث ليأخذ بمجامع القموب سواء وقت الدعوة إلى سبيؿ اهلل -
عز وجؿ  -أو دفع ظمـ أو أخذ حؽ  ،فيذه مواضع شائكة ال يستطيع التخمص منيا
والنجاح فييا إال مف أليمو اهلل

الثبات  ،وقد قدـ رجالف مف المشرؽ فخطبا فعجب الناس لبيانيما  ،فقاؿ

صمى اهلل عميو وسمـ  :إف مف البياف لسح ار 177( .

)

ويقاؿ ( رجؿ ثبت الغدر  :أي ثابت في قتاؿ أو كالـ  ،وأصؿ الغدر الموضع
الكثير الحجػارة والصعب المسمؾ ال تكػاد الدابة تتخمص منو ؛ فكأف قولؾ  :غادره

أي تركو في الغدر  ،فاستعمؿ ذلؾ حتى يقاؿ  :غادرتو أي خمفتو " (178

)

 - 6الثبات في األمر والرأي :
الرأي  :ىو التدبير أو ما يذىب إليو الشخص

()179وقد بيف ابف منظور

التثبيت فيو فقاؿ  " :وتثبت في اْلمر والرأي واستثبت تأنى فيو ولـ يعجؿ "  ،و
"استثبت في أمره إذا شاور وفحػص عنو والمؤمف يتبرى مف الحوؿ والقوة إال باهلل ،
ويسألو السداد والثبات في الرأي لذلؾ ()180كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
يقوؿ  :الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر  ،وأسألؾ العزيمة عمى الرشد  ،وأسألؾ
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شكر نعمتؾ وحسف عبادتؾ  ،وأسألؾ لسانا صادقا وقمبا سميما وأعوذ بؾ مف شر ما

تعمـ  ،وأسألؾ مف خير ما تعمـ  ،وأستغفرؾ مما تعمـ إنؾ أنت عالـ الغيوب .
فمف دعائو :

الميـ إني أسألؾ الثبات في اْلمر

()181أي الدواـ عمى الديف

واالستقامة بدليؿ خبره صمى اهلل عميو وسمـ كاف كثي ار ما يقوؿ :

ثبت قمبي عمى

أنو كاف إذا دفف الميت قاؿ  :سموا لو التثبيت فإنو اآلف يسأؿ

وال مانع مف إرادة

دينؾ ()182أراد الثبات عند االحتضار أو السؤاؿ بدليؿ خبره صمى اهلل عميو وسمـ
الكؿ وليذا قاؿ الوالي الثبات التمكف في الموضع الذي شأنو االستزالؿ (183

)

 - 7الثبات عمى كممة التوحيد :
وىي القوؿ الثابت يثبت اهلل عمييا المزمف في الدنيا واآلخرة فيعتقدىا في قمبو

وتصدقيا جوارحو وينطقو اهلل بيا عند السؤاؿ عنيا في قبره

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  :إف المؤمف إذا سئؿ في القبر يشيد أف ال إلو

إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل فذلؾ

قولو يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة .
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
وعف البراء بف عازب أنو قاؿ :
تعالى  :يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا بِا ْلقَ ْو ِؿ
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
)
عذاب القبر 184( .

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في قولو
الثَّابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
قاؿ :
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة

يثَب ُ َّ َِّ
آم ُنوا
ويبيف النسفي معنى التثبيت في الموقفيف فيقوؿ :
ُ
ِّت الموُ الذ َ
يف َ
()185أي  :يديميـ عميو بِا ْلقَ ْو ِؿ الثَّابِ ِت ( )186ىو قوؿ  :ال إلو إال اهلل محمد
رسوؿ اهلل ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا ()187حتى إذا فتنوا في دينيـ لـ يزلوا ؛ كما ثبت
َوِفي ْاآل ِخ َرِة ()188الجميور عمى أف
الذيف فتنيـ أصحاب اْلخدود وغير ذلؾ
المراد بو في القبر بتمقيف الجواب وتمكيف الصواب "189( .
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 - 8الثابت في الحجة :

( الحجة  :البرىاف  ،وحاجو فحجو مف باب رد أي  :غمبو بالحجة )

قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ  :وثبت حجتي (191

(190

)

( وثبت حجتي أي عمى أعدائؾ في الدنيا والعقبى وثبت قولي وتصديقي في الدنيا

وعند جواب الممكيف ) ()192قاؿ ابف اْلثير  ( :ثبت حجتي في الدنيا واآلخرة أي
قولي وايماني في الدنيا وعند جواب الممكيف في القبر ) (193

)

 - 9الثبات عند الفتن :
ال تسير حياة الناس عمى وتيرة واحدة وليسوا دائما في رخاء  ،فقد تحدث فتف
تذىؿ العبد عف عبادتو  ،وعف الفرائض التي افترضت عميو  ،فيي تجعؿ الحميـ

حيراف .

و ( الفتنة  :االختبار واالمتحاف تقوؿ  :فتف الذىب يفتنو بالكسر فتنة ومفتونا

أيضا إذا  :أدخمو النار لينظر ما جودتو  ،ودينار مفتوف أي  :ممتحف .
قاؿ تعالى  :إِ َّف الَِّذيف فَتَُنوا ا ْلمؤ ِمنِيف وا ْلمؤ ِمَن ِ
ات 194( .
َ
ُْ َ َ ُْ

)

أي  :حرقوىـ  ،ويسمى الصائغ  :الفتاف وكذا الشيطاف  . . . .الفتاف يروى بفتح
الفاء عمى أنو واحد  ،وبضميا عمى أنو جمع  ،و  . . .الفتف اْلحراؽ .

قاؿ تعالى َ :ي ْوَـ ُى ْـ َعمَى َّ
وف 195( .
الن ِار ُي ْفتَُن َ

)

وافتتف الرجؿ وفتف فيو مفتوف إذا أصابتو فتنة فذىب مالو أو عقمو وكذا إذا

ونا 196( .
اختبر  ،قاؿ اهلل تعالى َ :وفَتََّنا َ
ؾ فُتُ ً

)

والفتوف أيضا االفتتاف يتعدى ويمزـ  ،وفتنتو المرأة دليتو  . . .والفاتف المضؿ عف
الحؽ ) (197

)
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فالسعيد مف وقي الفتف ؛ ْلف الثبات فييا عزيز  ،فإف المصطفى صمى اهلل
عميو وسمـ لـ يسأؿ اهلل  -عز وجؿ  -الثبات وقت الفتف بؿ أمر بالتعوذ مف جميع
الفتف  ،فقاؿ :

إذا تشيد أحدكـ فميستعذ باهلل مف أربع يقوؿ  :الميـ إني أعوذ بؾ

مف عذاب جينـ  ،ومف عذاب القبر  ،ومف فتنة المحيا والممات  ،ومف شر فتنة
المسيح الدجاؿ ( )198والفتف التي ترد عمى اْلنساف عديدة منيا :

 - 1الفتن العامة :
ىناؾ فتف تعـ حياة اْلنساف وكذلؾ عند احتضاره وفي قبره .
فاهلل  -عز وجؿ  -يثبت عباده في اْلوقات العصيبة فإنو ال يكميـ ْلنفسيـ في
المواقؼ التي تحتاج تثبيتا  ،يقوؿ النسفي  ( :يثبت اهلل الذيف آمنوا أي  :يديميـ عميو
 ،بالقوؿ الثابت ىو قوؿ  :ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل في الحياة الدنيا  ،حتى إذا
فتنوا في دينيـ لـ يزلوا  ،كما ثبت الذيف فتنيـ أصحاب اْلخدود وغير ذلؾ . . .
ويضؿ اهلل الظالميف فال يثبتيـ عمى القوؿ الثابت في مواقؼ الفتف تنزؿ أقداميـ أوؿ

شيء وىـ في اآلخرة أضؿ ) (199

)

ب  -الفتن الخاصة كفتنة الدجال :
تعوذ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف فتف المحيا والممات إال أنو خص بعد ذلؾ
التعوذ مف فتنة المسيح الدجاؿ ؛ لشدتيا عمى مف تقع لػو ؛ لذلؾ وصفو لنا وحذرنا
منو فكاف مف قولو :

لـ تكف فتنة في اْلرض منذ ذ أر اهلل ذرية آدـ عميو السالـ

أعظـ مف فتنة الدجاؿ  ،واف اهلل لـ يبعث نبيا إال حذر أمتو الدجاؿ وأنا آخر اْلنبياء
وأنتـ آخر اْلمـ وىو خارج فيكـ ال محالة  ،فإف خرج وأنا بيف ظيرانيكـ فأنا حجيج
كؿ مسمـ  ،واف يخرج مف بعدي فكؿ حجيج نفسو  ،واف اهلل خميفتي عمى كؿ مسمـ ،
وانو يخرج مف خمة بيف الشاـ والعراؽ فيبعث يمينا ويبعث شماال أال يا عباد اهلل أييا
الناس فاثبتوا واني سأصفو لكـ صفة لـ يصفيا إياه نبي قبمي  ،إنو يبدأ فيقوؿ أنا نبي
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فال نبي بعدي  ،ثـ يثني فيقوؿ  ،أنا ربكـ  ،وال تروف ربكـ حتى تموتوا  ،وانو أعور
واف ربكـ عز وجؿ ليس بأعور  ،وانو مكتوب بيف عينيو كافر يقرؤه كؿ مؤمف كاتب
أو غير كاتب  ،واف مف فتنتو أف معو جنة ونا ار فناره جنة وجنتو نار  ،فمف ابتمي
بناره فميستغث باهلل وليق أر فواتح الكيؼ فتكوف عميو بردا وسالما كما كانت النار بردا

وسالما عمى إبراىيـ 200( .

)

 - 10الثبات عند المصائب :
لقد أمر اهلل تعالى بالصبر والثبات عند المصائب  ،قاؿ تعالى :
)
ِ
َّ َّ
وف 201( .
صابِ ُروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا الموَ لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
آم ُنوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
َ

َِّ
يف
َيا أَُّييَا الذ َ

فأمرىـ بالصبر وىو حاؿ الصابر في نفسو  ،والمصابرة وىي حالو في الصبر
مع خصمو  ،والمرابطة وىي الثبات والمزوـ واْلقامة عمى الصبر والمصابرة  ،فقد
يصبر العبد وال يصابر  ،وقد يصابر وال يرابط  ،وقد يصبر ويصابر ويرابط مف غير
تعبد بالتقوى  ،فأخبر سبحانو أف مالؾ ذلؾ كمو التقوى  ،وأف الفالح موقوؼ عمييا ،
)
ِ
َّ َّ
وف 202( .
فقاؿ َ :واتَّقُوا الموَ لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
واهلل  -عز وجؿ  -يصبر ويثبت عباده في مواقؼ يزؿ بيا كثير مف الخمؽ ،
فقد توفي ابف ْلـ عطية  -رضي اهلل عنيا  -فمما كاف اليوـ الثالث دعت بصفرة

فتمسحت بو وقالت ( :نيينا أف نحد أكثر مف ثالث إال بزوج) ()203ولما جاء نعي

أبي سفياف مف الشاـ دعت أـ حبيبة رضي اهلل عنيا  -بصفرة في اليوـ الثالث
فمسحت عارضييا وذراعييا وقالت :

إني كنت عف ىذا لغنية لوال أني سمعت

النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ  :ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل واليوـ اآلخر أف تحد

عمى ميت فوؽ ثالث إال عمى زوج فإنيا تحد عميو أربعة أشير وعش ار  )204(.وأف

زينب بنت جحش حيف توفي أخوىا دعت بطيب فمستو ثـ قالت  :ما لي بالطيب مف
حاجة غير أني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ عمى المنبر :
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المرأة تؤمف باهلل واليوـ اآلخر تحد عمى ميت فوؽ ثالث إال عمى زوج أربعة أشير

وعش ار 205( .

)

فيذه مواقؼ قد ال يصبر فييا العبد وال يثبت فقد

مر النبي صمى اهلل عميو

وسمـ بامرأة تبكي عند قبر فقاؿ  :اتقي اهلل واصبري  .قالت  :إليؾ عني فإنؾ لـ
تصب بمصيبتي ولـ تعرفو  ،فقيؿ ليا  :إنو النبي صمى اهلل عميو وسمـ  :فأتت باب
النبي صمى اهلل عميو وسمـ فمـ تجد عنده بوابيف فقالت  :لـ أعرفؾ  ،فقاؿ  :إنما

الصبر عند الصدمة اْلولى 206( .

)

يقوؿ ابف القيـ  ( :والصبر مف اْليماف  .بمنزلة الرأس مف الجسد وىو ثالثة
أنواع  :صبر عمى فرائض اهلل فال يضيعيا  ،وصبر عف محارمو فال يرتكبيا :
وصبر عمى أقضيتو وأقداره فال يتسخطيا  ،ومف استكمؿ ىذه المراتب الثالث
استكمؿ الصبر ولذة الدنيا واآلخرة ونعيميا  ،والفوز والظفر فييما ال يصؿ إليو أحد

إال عمى جسر الصبر (207

)
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الخاتمـة :
في زماننا كثرت الفتف وازدادت  ،وفي الفتف تختمط اْلمور مما يجعؿ الحميـ حيراف ا
فعمى المسمـ الثبات فييا عمى الحؽ  ،وأف يسأؿ اهلل تعالى ذلؾ ؛ وىذا السبب ىو الذي
دعاني الختيار ىذا الموضوع  ،وقد خرجت بعدد مف النتائج ىي :

 أف الثبات ىو  :االستقرار والسكوف . أف الثبات والصبر بمعنى واحد . أف الثبات يكوف في اْلنساف : بالعقؿ  ،النفس  ،القمب  ،بالمساف  ،باْلقداـ . وأف الثبات يكوف في الدنيا  ،ويكوف في اآلخرة في القبر ويوـ تقوـ الساعة . وأف الثبات لػو أنواع ومواطف منيا  :الثبات عمى الديف  ،الثبات عمى الطاعة ،الثبات عمى الحؽ  ،الثبات في الكالـ والقوؿ  ،الثبات عمى كممة التوحيد  ،الثبات

في الحجة  ،الثبات عند الفتف  ،الثبات عند المصائب .

 وأف لمثبات وسائؿ منيا  :المالئكة  ،والقصص  ،وانزاؿ القرآف منجما  ،وكذلؾكممة التوحيد .

وختاما أسأؿ اهلل  -عز وجؿ  -الثبات عمى الديف إنو ولي ذلؾ والقادر عميو .

والحمد هلل رب العالميف  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد  ،وعمى آلو وصحبو وسمـ .
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Abstract
This research is about stability components in calling for
Allah . It explained many Quranic verses and prophetical
traditions taken frpm basic sources . Also several sayings of the
scgolars have been depended on this research .

The Muslim is being ordered to be stable in his religion ,
obligations , forbiddings and fighting in war .
The study contains of an introduction and three sections with a
conclusion .
The first section explains stability in Quran and Sunna The
second one is about fixed wards . The third includes stability
divisions .
Finally , three is the conclusion of the study with some
suggestions for further studies on the subject .
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 52ط1404 ،2ىػ . .
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()51

ممجل ددالل /

ينظر عوف المعبود لمطيب ابادي 229 /7 ،

()52المغرب لممطرز . 112 /1 ،
()53

اخرجو احمد  111 /1 ،والبزار في مسنده 156 /3

()55

سورة آؿ عمراف اآلية 147

()54تاويؿ مختمؼ الحديث  ،البف قتيبو . 158 /1
()56
()57
()58

سورة البقرة اآلية 250
سورة محمد اآلية 7
سورة اْلنفاؿ اآلية 11

()59

تفسير البغوي :

()60

تفسير الطبري . . 126 \ 4 :

()61

تفسير القرطبي . . 232 \ 16 :

()62

تفسير البغوي . . 234 \ 2 :

()63

تفسير الطبري . 125 \ 2 :

()64

زاد المسير \ ابف الجوزي . . 299 \ 1 :

()65

تفسير القرطبي . . 232 \ 16 :

 ، 234 \ 2وينظر تفسير الطبري :

البخاري حديثا بيذا المعنى . . 1455 \ 4

()66

 ، 196 \ 9وأخرج

غريب الحديث \ الحربي . . 601 \ 2 :

()67

سورة إبراىيـ اآلية 27

()68

تفسير الطبري  ، 213 \ 13 :وينظر مجموع الفتاوى \ ابف تيمية 116 \ 13
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()69

تفسير الطبري . . 213 \ 13 :

()70

سورة إبراىيـ اآلية 27

()71

تفسير الطبري . . 218 \ 13 :

()72

تفسير القرطبي . . 232 \ 16 :

()73

تفسير البغوي . 349 \ 4 :

()74

المصدر السابؽ . . 351 \ 4 :

()75

سورة إبراىيـ اآلية 27

()76

سورة إبراىيـ اآلية 27

()77

تفسير النسفي . . 230 \ 2 :

()78

سورة إبراىيـ اآلية 27

()79

ممجل ددالل /

سورة إبراىيـ اآلية 27

()80

أخرجو الطبراني في اْلوسط  ، 367 \ 5 :والييثمي في مجمع الزوائد 44 \ 7 :

()81

روح المعاني \ اْللوسي . 217 \ 13 :

()82
()83
()84

تفسير البيضاوي . . 347 \ 3 :
سورة إبراىيـ اآلية 27
أخرجو البخاري  ، 1738 \ 4ولـ يذكر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في ىذا

الحديث إحدى الداريف فقط بؿ كالىما .

()85
()86

سورة إبراىيـ اآلية 27
سورة إبراىيـ اآلية 27
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()87

ممجل ددالل /

صحيح البخاري تفسير القرآف ( ، )4699صحيح مسمـ الجنة وصفة نعيميا

وأىميا ( ، )2871سنف الترمذي تفسير القرآف ( ، )3120سنف النسائي الجنائز
( ، )2057سنف أبو داود السنة ( ، )4750سنف ابف ماجو الزىد (.)4269
()88

تفسير ابف كثير . . 534 \ 2

()89

سورة إبراىيـ اآلية 27

()90

أخرجو أبو داود  ، 239 \ 4وأحمد  ، 287 \ 4 :والييثمي في مجمع الزوائد :

 50 \ 3وقاؿ  :قمت ىو في الصحيح رواه أحمد ورجالو رجاؿ الصحيح )  ،وابف
كثير في التفسير  ، 534 \ 2 :وقاؿ  ( :إسناد ال بأس بو )

()91

سورة إبراىيـ اآلية 27

()92

تفسير النسفي . . 230 \ 2 :

()93

سورة إبراىيـ اآلية 27

()94

سورة إبراىيـ اآلية 27

()95

سبؽ تخريجو .

()96

روح المعاني \ اْللوسي . 217 \ 13 :

()97
()98
()99

أخرجو الديممي بالفردوس . 285 \ 1 :
سنف أبو داود الجنائز (.)3221
فيض القدير \ المناوي . 130 \ 2 :

()100

أخرجو الييثمي في مجمع الزوائد  210 \ 5 :وقاؿ  '' :رواه البزار وفيو سعيد

البراد وبقية رجالو ثقات
( )101تفسير القرطبي . . 232 \ 16 :
()102

روح المعاني \ اْللوسي . 217 \ 13 :
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()103

ممجل ددالل /

سورة إبراىيـ اآلية 27

( )104زاد المسير \ ابن الجوزي \ . . 361 \ 4
()105
()106

سنف الترمذي القدر ( ، )2140سنف ابف ماجو الدعاء ()3834
أخرجو أبو داود  ، 215 \ 3 :والحاكـ  ، 526 \ 1وقاؿ  '' :صحيح عمى

شرط اْلسناد ولـ يخرجاه
()107

فيض القدير \ المناوي . . 130 \ 2 :

()108

سورة الذاريات اآلية 56

()109

سورة البقرة اآلية 250

()110

زاد المسير \ ابف الجوزي  ، 473 \ 1 :وتفسير القرطبي . . 232 \ 16 :

()111

ينظر فتح الباري \ ابف حجر . 491 \ 11 :

()112
()113
()114

صحيح ابف حباف . 104 \ 1 :
ينظر  :لساف العرب  ،ابف منظور . 241 ، 240 \ 8 :
أخرجو ابف حباف . 163 \ 7 :

()115

سورة اْلسراء اآلية 74

()116

فتاوى ابف تيمية . ، 5240 \ 17 :

()117

ينظر تفسير البغوي  ، 127 \ 3 :وتفسير القرطبي . . 300 \ 10 :

()118

سورة اْلنفاؿ اآلية 45

()119
()120
()121

ينظر تفسير القرطبي  ، 23 \ 8وتفسير أبي السعود . 25 \ 4 :
سورة اْلنفاؿ اآلية 45
سورة اْلنفاؿ اآلية 45
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()122

تفسير الطبري . . 14 \ 10 :

()123

تفسير البغوي . . 253 \ 2 :

()124

ابف كثير . 317 \ 2 :

()125
()126
()127

ممجل ددالل /

ينظر  :زاد المسير  ،ابف الجوزي 472 \ 1 :
سورة البقرة اآلية 250
أخرجو الدارمي  ، 285 \ 2 :والبييقي في الكػبرى  ، 153 \ 9وابف أبي شيبة

في مصنفو  ، 513 \ 6 :وأخرجو البخاري بمفظ '' :يا أييا الناس ال تتمنوا لقاء
العدو وسموا اهلل العافية فإذا لقيتموىـ فاصبروا '' . 1082 \ 3 :

()128
()129
()130

()131
()132

أخرجو البخاري . 1976 \ 5 :
العيف \ الفراىيدي . 390 \ 4 :
ينظر المصباح المنير \ الفيومي . 247 \ 1 :
لساف العرب \ ابف منظور . 19 \ 2 :
سنف الترمذي الدعوات ( ، )3407سنف النسائي السيو ( ، )1304مسند أحمد

بف حنبؿ (.)123/4
()133
()134

سنف الترمذي القدر ( ، )2140سنف ابف ماجو الدعاء (.)3834
سنف أبو داود الجنائز (.)3221

( )135فيض القدير  :المناوي . . 130 \ 2 :
()136
()137
()138
()139
()140
()141

سورة إبراىيـ اآلية 27
سورة إبراىيـ اآلية 27
سورة إبراىيـ اآلية 27
سورة إبراىيـ اآلية 27
سورة إبراىيـ اآلية 27
" تفسير النسفي . . 230 \ 2 :
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()142

مختار الصحاح . . 52 \ 1 :

()143

أخرجو أبو داود  ، 83 \ 2والترمذي  554 \ 5 :وقاؿ  :حسف صحيح وابف

حباف 229 \ 3
()144

تحفة اْلحوذي . . 378 \ 9 :

()145

النياية في غريب الحديث . 341 \ 1 :

()146

سورة البروج اآلية 10

()147
()178
()149
()150
()151
()152

سورة الذاريات اآلية 13
سورة طو اآلية 40
مختار الصحاح الرازي . 205 \ 1 :
أخرجو مسمـ . 412 \ 1 :
تفسير النسفي . . 230 \ 2 :

أخرجو الترمذي  ، 90 \ 4 :الحاكـ  ، 580 \ 4 :وقاؿ  :حسف صحيح

غريب  .وقاؿ  :صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه بيذه السياقة  .وابف كثير في
التفسير . 581 \ 1 :

()153
()154
()155
()156
()157

أخرجو البخاري . 430 \ 1 :
أخرجو البخاري . 430 \ 1 :
أخرجو البخاري . 430 \ 1 :
أخرجو البخاري 430 \ 1
زاد المعاد ابف القيـ . 333 \ 4

()158سنف الترمذي باب القدر  ، 2140 ،سنف ابي ماجو باب الدعاء 3834

()159اخرجو ابي داود  ، 215 /3 ،والحاكـ  526 /1وقاؿ صحيح عمى شرط
االسناد
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()160
()161

ممجل ددالل /

سور الذاريات االية . 56
سورة البقرة االية . 250

()162

زاد المسير البف الجوزي  473 /1 ،والقرطبي .232 / 16

()164

صحيح ابف حباف . 104 /1 ،

()166

اخرجو ابف حباف 163 /7 ،

()163ينظر فتح الباري البف حجر . 491 /11

()165ينظر لساف العرب البف منظور . 241 ، 240 /8 ،

( )167سورة االسراء االية 74
()168

فتاوى ابف تيمية . 5240 / 17 ،

()169

ينظر تفسير البغوي  127 / 3 ،والقرطبي 300 / 10

()170سورة االنفاؿ االية 45

()171ينظر تفسير القرطبي  23 /8 ،وتفسير ابي السعود 25 /4
()172سورةاالنفاؿ االية 45
()173سورةاالنفاؿ االية 45

()174تفسير الطبري . 14 / 10 :
()175

تفسير البغوي . 253 /2 :

()176تفسير ابف كثير 317 /2 :

()177ينظر زاد المسير البف الجوزي  472 /1سورةالبقرة االية 250

()178اخرجو الدارمي  285 /2 ،والبييقي في الكبرى  153 /9وابف ابي شيبو
في مصنفو 513 /6

()179اخرجو البخاري .1976 /5 ،
()180العيف لمفراىيدي .39 /4
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()181ينظر المصباح المنير لمفيومي . 247 /1
()182لساف العرب البف منظور . 19 /2

()183سنف الترمذي باب الدعوات  3407وسنف النسائي باب السيو 1304

()184سنف الترمذي باب القدر  2140وسنف باف ماجو باب الدعاء . 3834
()185فيض القدير لممناوي . 130 /2 ،
()186سورة ابراىيـ االية 27
()187سورة ابراىيـ االية 27
()188سورة ابراىيـ االية 27
()189سورة ابراىيـ االية 27
()190سورة ابراىيـ االية 27

()191تفسير النسفي 230 /2
()192

اخرجو ابو داود  ، 83 /2والترمذي .554 /5 :

()193مختار الصحاح .52 /1 :
()194تحفة االحوذي .378 /9 :
()195النياية في غريب الحديث . 341 /1 :
()196
()197

سورة البروج االية 10
سورة الذاريات االية .13

()198

سورة طو االية . 40

()199

مختار الصحاح لمرازي . 205 /1 :

()200

اخرجو مسمـ .412 /1 :

()201

تفسير النسفي . 230 /2 :

55

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011
()202اخرجو الترمذي  90 /4 :والحاكـ .580 /4 :
()203سورة اؿ عمراف االية 200
()204سورة اؿ عمراف االية 200
()205

اخرجو البخاري 430 /1 ،

()206

المصدر نفسو

()208

المصدر نفسو

()207المصدر نفسو

()209زاد المعاد البف القيـ .333 /4

المصادر والمراجع
ػ القرآف الكريـ
(  )1أسد الغابة  ،البف االثير ،ط الثانية  ،دار الفكر  -بيروت .
(  )2انوار التنزيؿ واسرار التأويؿ  ،المعروؼ بتفسير البيضاوي  ،ناصر الديف عبد
اهلل بف عمر الشيرازي البيضاوي  ،دار الفكر
(  )3االصابة في تمييز الصحابة  ،احمد بف عمي بف حجر ابو الفضؿ
العسقالني  ،ط االولى  ، 1421دار الجيؿ بيروت .
(  )4الفائؽ في غريب الحديث  ،محمود بف عمر الزمخشري  ،دار معرفة  ،لبناف –
بيروت الطبعة الثانية .
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(  )5تذكرة الحفاظ  ،شمس الديف الذىبي  ،لبناف بيروت .

(  )6تفسير الصنعاني  ،عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني  ،الطبعة االولى مكتبة
الرشيد  -الرياض .
(  )7تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي  ،محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ،
المبار كفوري – دار الكتب العممية  -بيروت .
(  )8التجربة في اعراب كممة التوحيد  ،عمي بف خضير الخضير  ،دار الفكر .
(  )9تفسير القراف العظيـ  ،ابو الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي ( ت
 774ىػ ) تحقيؽ  .محمود حسف  ،دار الفكر طبعة جديدة . 1994
(  )10التبياف في تفسير غريب القراف  ،شياب الديف احمد بف محمد اليائـ المصري
– دار الصحابة لمتراث – القاىرة ط االولى . 1992 ،
(  )11الجواىر الحساف في تفسير القراف  ،المسمى بتفسير الثعالبي  ،عبد الرحمف بف
مخموؽ الثعالبي  ،مؤسسة االعممي – بيروت .
(  )12جامع البياف في تأويؿ القراف  ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير الطبري (ت
 310 – 224ىػ ) تحقيؽ  ،احمد محمد شاكر  ،مؤسسة الرسالة .
(  )13الجامع الصحيح سنف الترمذي

– محمد بف عيسى لبو عيسى الترمذي ،

السممي – دار احياء التراث العربي – بيروت  ،تحقيؽ احمد محمد شاكر .
(  )14الجامع الحكاـ القراف  ،البي عبد اهلل محمد بف احمد االنصاري  ،تحقيؽ ،
محمد بيومي – عبد اهلل المنشاوي – مكتبة االيماف  ،القاىرة
(  )15حمية االولياء وطبقات االصفياء  ،ابو تعيـ احمد بف عبد اهلل االصفياني  ،ط
–الرابعة –  ، 1405دار الكتاب العربي – بيروت
(  )16سنف ابي داود  ،ابي داود سميماف ابف االشعث السجستاني االزدب
 275 – 202ىػ ) دار الحديث  -القاىرة .
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(  )17سيراعالـ النبالء  ،سمش الديف ابو عبد اهلل محمد بف احمد الذىبي  ،تحقيؽ
مجموعة المحقيقيف بأشراؼ شعيب االرناؤوط  ،مؤسسة الرسالة .
(  )18السحب الوابمة عمى ضرائح الحنابمة  ،البف حميد  ،دار الفكر بيروت  ،لبناف
.
(  )19شرح العقيدة الطحاوية ابف ابي العز الحنفي  ،ط الرابعة – المكتب االسالمي
 ،بيروت .
(  )20زاد المسير في عمـ التفسير  ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي

–

المكتب االسالمي بيروت  ،ط الثالثة . 1404 ،
(  )21صحيح مسمـ بشرح النووي – محي الديف ابي زكريا محي بف شرؼ النووي (
ت  676 -631ىػ ) مكتبة االيماف – القاىرة .
– دار احياء

(  )22صحيح البخاري  ،ابي عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ البخاري
التراث العربي  ،بيروت لبناف .
(  )23عقيدة التوحيد ابو الحسف الندوي  ،بيروت  ،دار الفكر ،

(  )24عوف المعبود شرح سنف ابي داود  ،محمد شمس الحؽ العظيـ ابادي ابو
الطيب  ،ط الثانية –  1415ىػ دار الكتب العممية بيروت
(  )25غريب الحديث – ابراىيـ بف اسحاؽ الحربي ،ط االولى

،1405جامعة اـ

القرى .
(  )26الدر المنثور – عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيوطي  ،دار الفكر

–

بيروت .
(  )27فتح الباري – ابو الفضؿ احمد بف محمد حجر العقالني ( ت

 852ىػ )

تحقيؽ عبد العزيز بف باز ومحب الديف الخطيب  ،رقية ويعرب احاديثو .
محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر .
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(  )28فوات الوفيات  ،محمد بف شاكر الكتبي  ،تحقيؽ  ،احساف عباس بيروت

–

لبناف .
(  )29الفتاوي الكبرى  ،احمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ابو العباس ط االولى
 1386 ،ىػ  ،دار المعرفة بيروت .
(  )30فيض القدير  ،شرح الجامع الصغير  ،محمد المدعو بعبد الرؤوؼ المناوي ،
ط االولى – المكتبة التجارية الكبرى .
(  )31كتاب التوحيد  ،لالماـ البخاري  ،شرح ابي محمد عبد الواحد الياشمي ط
الثانية – 1404ىػ .
(  )32الكنى واالسماء  ،لمدوالبي  ، ،موقع جامع الحديث .
(  )33روح المعاني في تفسير القراف العظيـ والسبع المثاني  ،شياب السيد محمود
االلوسي البغدادي ( ت 127ىػ ) دار احياء التراث العربي – بيروت – لبناف .
(  )34الرسالة القشيرية  ،ابي القاسـ عبد الكريـ ابف ىوازف القشيري ( ت

– 376

 465ىػ) تحقيؽ عبد الكريـ العطا  ،دار قباء لمطباعة والنشر .
(  )35مدارج السالكيف ابي عبد اهلل محمد بف ابي بكر ابف قيـ الجوزي  ( ،ت 691
–  751ىػ ) تعميؽ محمد حامد الفقى  ،مكتبة الصفا .
(  )36معالـ التنزيؿ محي السنة ابو محمد الحسيف بف مسعود البغوي  ( ،ت  516ىػ
) تحقيؽ محمد عبد اهلل النمر – عثماف جمعة ضمير بو  ،سميماف مسمـ
الحرش  ،دار طيبة لمنشر – ط الرابعة . 1997
(  )37المصنؼ في االحاديث واالوتار المسمى مصنؼ ابف ابي شيبو  ،ابو بكر عبد
اهلل بف محمد بف ابي شيبو الكوثى ،ط االولى
الرياض .
(  )38معجـ المؤلفيف  ،موقع يعسوب .
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(  )39ميزاف االعتداؿ

ممجل ددالل /
– لمذىبي – تحقيؽ عمي محمد البجاوي  ،دار المعرفة

لمطباعة والنشر بيروت – لبناف .
(  )40مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ عبد اهلل بف احمد بف محمود ابو البركات التسقي
.
(  )41مجمع الزوائد ومنيع الفوائد لمحافظ  ،الييثمي .
(  )42المغرب في حمى المغرب  ،ابف سعيد المغربي – بيروت – لبناف .
(  )43سنف النسائي بشرح الحافظ جالؿ الديف السيوطي وحاشيتو االماـ السندي ،
دار الكتب العممية – بيروت – لبناف .
(  )44المعجـ الكبير – سميماف بف احمد ايوب المخمي الشامي ابو القاسـ الطبراني –
( ت –  360ىػ )المصدر ممتقى اىؿ الحديث .
(  )45الممؿ والنحؿ  ،ابي الفتح محمد بف عبد الكريـ الشرستاني  ( ،ت

 548ىػ )

مكتبة جزيرة الورد .
–

(  )46المصباح المنير  ،احمد محمد القيومي  ،تحقيؽ يوسؼ الشيخ محمد
المكتبة العصرية 6 ،
(  )47مسند البزار – ابو بكر احمد بف عمرو البصري البزار  ( ،ت

 292ىػ )

تحقيؽ  ،محفوظ عبد الرحمف زيف اهلل – دار عموـ القراف .
(  )48مسند االماـ احمد بف حنبؿ – احمد بف نبؿ ابو عبد اهلل الشيباني مؤسسة
قرطبة القاىرة .
(  )49مختار الصحاح  ،محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازي  ،مكتبة لبناف

–

بيروت طبعة جديدة . 1995
(  )50لساف العرب  ،محمد بف مكرـ منظور االغريقي المصري  ،دار صادر
بيروت  ،الطبعة االولى .
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(  )51النياية في غريب الحديث  ،ابو السعادات المبارؾ بف محمد الجوزي  ،تحقيؽ
طاىر احمد الزاوي – محمود محمد الظاحي  ،المكتبة العممية –بيروت 1979
ـ.
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